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يقديت
تعتبر المٌاه من هم الموارد الضرورٌة إلستدامة الحٌاه  ،ولكن ندرة تواجد هذا المورد و تواجده بنوعٌة فقٌرة ،
تجعلة غٌر صالح لإلستخدام وٌشكل حد الضغوط المؤثرة على كثٌر من المجاوت البٌئٌة على المحٌط العالمى،
وحتى منتصف القرن الثامن عشر كان تلوث المٌاه محصورا فى مناطق محددة فى العالم  ،ولكن بعد الثورة
الصناعٌة وتطور آوت اوحتراق الداخلى وظهور البترول كمصدر رئٌسى للطاقة وإنتشار الصناعات البتروكٌمٌائٌة
والكٌمٌائٌة  ,والتطور السرٌع للصناعات المختلفة وإستخدام كمٌات كبٌرة من المٌاه العذبة كمادة ولٌة فى
العملٌات الصناعٌة وعملٌات التبرٌد وخروجها محملة ببعض المواد األولٌة كملوثات فى المٌاه المنصرفة من
المنشأت كمنتج ثانوى من العملٌات الصناعٌة  ،بد ت مشكلة الصرف الصناعى فى الظهور فى الدول الصناعٌة
المتقدمة ثم إنتقلت مؤخرا إلى الدول النامٌة نتٌجة الزٌادة السكانٌة التى تتطلب تبنى هذه الدول إلستراتٌجٌات
تطوٌر اونشطة الزراعٌة والصناعٌة والتوسع فى انماط التحضر مما جعل من الصرف الصناعى فى هذه الدول
واحدا من مصادر التلوث للموارد المائٌة والتى تتسم بالمحدودٌة وغٌاب إستراتٌجٌات الترشٌد التى تضع الموارد
المتاحة فى مكانها الصحٌح ،وتقع مصر ضمن قائمة هذه الدول.
وٌعتبر قطاع الصناعة فى مصر من القطاعات الفاعلة فى الدخل القومى فهو ٌساهم بحوالى

 %18من

الدخل القومى  ,وٌستخدم حوالى  %14من القوى العاملة  ,وٌستهلك حوالى  %7من الموارد المائٌة المتاحة
وتصرف القطاعات الصناعٌة الصرف الصناعى المحمل بالملوثات التى تخص كل صناعة والتى تتمٌز بالتأثٌر
السلبى على نوعٌة مٌاه الصرف وعلى جودة مٌاه المجارى المائٌة المستقبلة لهذا الصرف فى حالة عدم مطابقته
للمعاٌٌر المنصوص علٌها فى اللوائح والقوانٌن المنظمة للصرف الصناعى.
ٌتسم الصرف الصناعى بالتغٌر المستمر فى الكمٌة والنوعٌة وذلك طبقا لنوع الصناعة وتركٌز الملوثات
الخاصة بهذه الصناعة وعلى الترتٌب الداخلى للعملٌات وعلى نوع العملٌة اونتاجٌة سواء كان اونتاج مستمر او
فى شحنات منفصلة وكذلك الفترة الزمنٌة للتشغٌل وفترة البدء والتوقف ،لذا ٌحتاج الصرف الصناعى الى دقة فى
إختٌار التقنٌات الالزمة لمعالجة الصرف والتى تكون غالبا عالٌة التكالٌف.
ولقد تعود مصمموا العملٌات الصناعٌة على

اوهتمام و تفضٌل اعداد الجدوى اوقتصادٌة وعدم منح

دراسات الجدوى البٌئٌة مزٌدا من اإلهتمام مما جعل من مشكلة الصرف الصناعى واحدة من الضغوط المؤثرة
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على (نوعٌة مٌاه المجارى والمسطحات المائٌة) ،وتجدر اإلشارة إلى ن التحكم فى مصادر التلوث والحفاظ على
نوعٌة المٌاه الصالحة لكافة اوستخدامات تعد من المحاور العامة لإلستراتٌجٌة القومٌة إلدارة الموارد المائٌة.
وقد ظهر فى اآلونة اوخٌرة مجموعة من التوجهات العالمٌة المهمة فى التعامل مع الصرف الصناعى مثل
تطبٌق آلٌات منع التلوث من المنبع بدو من آلٌات المعالجة – فصل مسارات الصرف – إستعادة الملوثات المعدنٌة
واستخدامها كجزء من المواد اوولٌة – تطوٌر وتحدٌث العملٌات الصناعٌة – إدخال مقاٌٌس الترشٌد للمٌاه
والطاقة – وتبنى المبادرات الطوعٌة مثل اإلنتاج األنظف ودورة حٌاه المنتج وتطبٌق نظم اإلدارة البٌئٌة فى
المنشأت الصناعٌة – تنظٌم استخدامات الجداول الزمنٌة لدورة اإلنتاج وتنظٌم الفترة الزمنٌة لبدء التشغٌل
والتوقف والتى تساهم فى التغلب على التغٌرات المفاجئة فى نوعٌة وكمٌة الصرف الصناعى وتٌسر استخدام
التقنٌات المالئمة وتساهم فى تخفٌض كمٌات الصرف وتحسٌن النوعٌة وتقلل من تكالٌف انظمة المعالجة التى
تكون عادة مرتفعة ،وكل هذه التوجهات تساهم بشكل فعال فى خفض احمال التلوث فى الصرف الصناعى.
وعلى ضوء اإلهتمام المتزاٌد بإجراءات حماٌة البٌئة المائٌة فً مصر صدر

قانون البٌئة رقم  4لسنة

 1994و تعدٌالته والالئحة التنفٌذٌة الجدٌدة رقم  964الصادرة فً 2015والتً تحتوي على المعاٌٌر المسموح
بها لتصرٌف المخلفات السائلة على البٌئة البحرٌة والذي ٌعتبر إضافة للقانون  48لسنة  1982بشأن حماٌة نهر
النٌل الذي ٌحدد معاٌٌر صرف المخلفات السائلة على مسطحات المٌاه العذبة وغٌر العذبة وكذلك القانون

93

لسنة  62والقرار الوزاري رقم  44لسنة  2000والذي ٌحدد معاٌٌر صرف المخلفات السائلة على شبكات
الصرف الصحً  ،وحٌث إن تقٌٌم الملوثات المنصرفة على البٌئة المائٌة فً هذه القوانٌن إعتمد على تركٌزات
هذه الملوثات فان ذلك وٌعتبر كافٌا ًا لتقٌٌم مصادر التلوث ألن تاثٌر مصادر التلوث على البٌئة المائٌة فً منطقة
معٌنة ٌتوقف على كمٌة الملوثات المنصرفة وتركٌزها  ،حٌث نه كلما زادت كمٌة الملوثات المنصرفة زادت
تأثٌراتها السلبٌة على البٌئة المائٌة.
وجدٌر بالذكر ن التوافق مع حمال التلوث الواردة فً هذا الدلٌل وتغنً عن ضرورة اإللتزام بالحدود
المسموح بها لهذه الملوثات الواردة فً اللوائح والقوانٌن الصادرة حٌث ن حسابات احمال التلوث ٌعتمد فً
األساس على القٌاسات الدقٌقة لتركٌز الملوثات وعلى قٌاسات كمٌة التصرف لذا فإن قٌاس تركٌزات التلوث ٌعتبر
وزما لتحدٌد مدى التوافق مع القوانٌن البٌئٌة الصادرة بٌنما تستخدم حسابات حمال التلوث لتقٌٌم مصادر التلوث
عند التصرٌح بإقامة المنشآت الجدٌدة وتقٌٌم التحسن فً األداء البٌئً لهذه المنشآت.
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وٌهدف هذا الدلٌل الى التعرٌف بأنواع الملوثات والتأثٌرات السلبٌة للصرف الصناعى و حمال التلوث
النوعى الخاص بالمخلفات المختلفة فى الصرف الصناعى لعدد من الصناعات المهمة منسوبة الى الوحدة
اإلنتاجٌة من المنتج الصناعى و المدخالت والتى من شأنها المساهمة بدور فعال فى تقٌٌم كفاءة العملٌات
الصناعٌة وتقٌٌم نوعٌة مٌاه الصرف الصناعى وتٌسٌٌر المراقبة والمراجعة والتفتٌش وسرعة إتخاذ اإلجراءات
التصحٌحٌة كما ٌتطرق الدلٌل الى التعرٌف بأفضل الممارسات عند التعامل مع الصرف الصناعى وبعض المبادرات
الطوعٌة التى ٌمكن إستخدامها لتحسٌن األداء البٌئى لتٌسٌٌر التوافق مع القوانٌن واللوائح المنظمة وصووًا الى
التحسن المستمر فى األداء البٌئى للمنشأت الصناعٌة.
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انفظم األول
خصبئص انصشف انصُبػً
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.1

الخصائص الفٌزٌقٌة Physical Characteristics
الجسٌمات الصلبة الكلٌة Total Solids
1.1
تشمل الجسٌمات الصلبة الذاببة وغٌر الذاببة (القابلة للترسب) وٌمكن قٌاسها بتجفٌف حجم محدد من المٌاه
ووزن الراسب المتبقى بعد الترشٌح والتجفٌف  .وعند حرق هذه

البقاٌا تتطاٌر المواد القابلة للتطاٌر

) (volatile solidsوهى فً غالبٌتها مواد عضوٌة بالرغم من ان بعض المواد العضوٌة التحرق بالكامل
وبعض االمالح غٌر العضوٌة تتكسر فً درجات الحرارة العالٌة.
وتتكون المواد العضوٌة أساسا ً من البروتٌنات والكربوهٌدرات والدهون .وفً المتوسط فإن حوالً من ( -40
 )%65من الجسٌمات الصلبة فً مٌاه الصرف عبارة عن مواد قابلة للترسٌب.
وتقاس الجسٌمات الصلبة القابلة للترسٌب فى فترة زمنٌة محددة ( 30دقٌقة او ساعة) وٌعبر عنها بحجم الراسب
بالمٌللٌلتر/لتر ( ، (Milliliter Per Literوٌمكن تقسٌم المواد القابلة للترسٌب إلى مواد متطاٌرة فً درجات
الحرارة العالٌة (◦550م) ومواد ثابتة (.)Fixed Solids
للون Color
 2.1ا
ٌعتبر اللون من الخصابص الوصفٌة والتً ٌمكن إستخدامه ا فً التقٌٌم العام لحالة الصرف .وٌتؤثر اللون بفترة
المكو ث أو البقاء فكلما زادت هذه الفترة تحول اللون من الفاتح إلى الداكن وٌرجع ذلك إلى عملٌات التحلل التً
تحدث بمرور الفترة الزمنٌة واللون الحقٌقً للمٌاه ناتج من األٌونات المعدنٌة الذاببة.
واللون الظاهري ناتج من المواد العالقة والمترسبة فً مٌاه الصرف واللون المابل إلى اإلسمرار أو السواد ٌنتج
من بعض الغازات الناتجة من التفاعالت فً مٌاه الصرف مثل غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن والذي ٌتحد بدوره مع
بعض المعادن مثل الحدٌد ولتكوٌن كبرٌتٌد الحدٌدوز الذي ٌحول اللون إلى اللون الداكن .وٌقاس كثافة اللون عن
طرٌق مقارنته باللون القٌاسً (.)Standard
3.1

الرائحة Odor

أصبح تحدٌد الروابح المنبعثة من مٌاه الصرف فى محطات المعالجة ذات أهمٌة متزاٌدة حٌث ان عدم وجود
الروابح ٌدل على كفاءة عملٌات التشغٌل أو المعالجة الجٌدة .والمٌاه الطبٌعٌة لٌس لها روابح نفاذة  ،وعدٌد من
الروابح النفاذة تنطلق من عملٌات التحلل الالهوابً للملوثات فى مٌاه الصرف ،وٌبٌن الجدول رقم (  )1مصادر
الروابح النفاذة فً مٌاه صرف بعض الصناعات.
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انظناعاث Industries

يظدر انزوائح املنبعثت Origin of
odors
األيٍُبد -األسكىنٍٍ -كجشٌزٍذ االٌذسوخٍٍ  -ثبَى
اكغٍذ انكجشٌذ
Amins-arcolien-SO2 -H2 S
سوائر َىارح انزخًش
Fermentation products
سوائر َىارح انزخًش
Fermentation products
انكجشٌزٍذاد -األيٍُبد -انًٍشكجزبٌ
Sulphide- amines- mercaptans
انكجشٌزٍذاد -انًٍشكجزبٌ
Sulphides- mercaptans
يشكجبد انفٍُىل
Phenolic compounds
H2 S - SO2
كجشٌزٍذ االٌذسوخٍٍ وثبَى اكغٍذ انكجشٌذ
األيىٍَب -يشكجبد انكجشٌذ
Sulphur compounds-NH3

صناعات األسمنت  -الجٌر
Cement industries- lime
الصناعات الغذابٌة
Food industries
الصناعات الدوابٌة
Pharmaceutical industries
الصناعات المتعلقة باألسماك
Fish industries
صناعات المطاط
Rubber industries
الصناعات النسٌجٌة
Textile industries
صناعة لب الورق
Paper bulb industries
كمر المواد العضوٌة
Organic composit

جدول رقم ( )1مصادر الروابح النفاذة فً مٌاه صرف بعض الصناعات.

 4.1درجة ا

لحرارة

درجة حرارة مٌاه الصرف تكون عادة أكبر من درجة حرارة المٌاه من المصدر وقياس درجات الحرارة له
أهمٌة خاصة فً عملٌات المعالجة التً تشتمل على المعالجة البٌولوجٌة .ودرجة حرارة مٌاه الصرف تختلف
من فصل إلى آخر وتختلف أٌضا ً مع تغٌر الموقع الجغرافً ففً المناطق الباردة تتراوح درجة حرارة مٌاه
الصرف من ( )18 - 7درجة مبوٌة بٌنما فً المناطق الحارة تتراوح بٌن (  )24 -13درجة مبوٌة ،و قد ترتفع
درجة حرارة مٌاه الصرف فً حالة خلطها وصرفها مع مٌاه التبرٌد.
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.2

الخصائص الكٌمٌائٌة Chemical Characteristics
1.2الكٌماوٌات غٌر العضوٌة Inorganic Chemicals
تشمل اإلختبارات الكٌمٌابٌة كل من األمونٌا الحرة  - Free Ammoniaالنٌتروجٌن العضوي  -النٌترٌت -
النترات  -الفسفور العضوي وغٌر العضوي.
وٌعتبر النٌتروجٌن والفسفور من العناصر المهمة ألنها تعتبر من المغذٌات المسبولة عن نمو النباتات المابٌة.
وتشمل أٌضا ً إختبارات أخرى مثل الكبرٌتٌدات والكلورٌدات واألس الهٌدروجٌنً والقاعدٌة وتجرى هذه
اإلختبارات لتقٌٌم مٌاه الصرف وصالحٌتها إلعادة اإلستخدام والتحكم فً عملٌات المعالجة األخرى.
2.2المعادن الثقٌلة
ٌعتبر ( الحدٌد والنحاس والزنك والكوبالت ) من المعادن التً تحتاجها الكابنات الحٌة الدقٌقة بكمٌات متغٌرة
لعملٌة النمو الصحٌح ،ولكن هناك بعض المعادن الثقٌلة التً لها تؤثٌرات سامة لذا فإن تقدٌر وقٌاس كمٌات
وتركٌزات المعادن الثقٌلة له أهمٌة خاصة فً تقٌٌم نوعٌة مٌاه الصرف النهابً وكذلك الحمؤة الناتجة.
 بعض المعادن الثقٌلة توضع فً المقام األول للملوثات مثل الخارصٌن -الكادمٌوم -الكروم -الزببق.
ٌ جب أٌضا ً قٌاس تركٌز ا لغازات فً مٌاه الصرف مثل كبرٌتٌد الهٌدروجٌن -األكسجٌن الذابب-
المٌثان -ثانً أكسٌد الكربون

لتحدٌد ظروف التشغٌل الجٌد ة لمحطات المعالجة حٌث إن غاز

كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ذو رابحة نفاذة وسام وٌإثر فً عملٌات الصٌانة وٌسبب تكون الصدأ -وكذلك
األكسجٌن الذابب  Dissolved oxygenالذي ٌتحكم فً كفاءة عملٌات المعالجة

كما ان غاز

المٌثان وغاز ثانً أكسٌد الكربون لهما تاثٌر فعال فً عملٌات المعالجة الالهوابٌة.
3.2الكٌماوٌات العضوٌة Organic Chemicals
عادة تجرى االختٌارات المعملٌة لتحدٌد المحتوى العضوى لمٌاه الصرف بقٌاس التركٌزات الكلٌة ( Gross
 )Concentrationللمواد العضوٌة التى تزٌد عن ( )1mg/lوتشمل قٌاس-:
1.3.2اوكسجٌن الحٌوى الممتص (Biochemical Oxygen Demand :)BOD
 وهو كمٌة االكسجٌن الذابب الالزم لقٌام الكائنات الحٌة الدقٌقة (البكترٌا) باكسدة المواد العضوٌة
بٌولوجٌا الى ثانى اكسٌد الكربون وماء ،وبالتالى فان كمٌة االكسجٌن تعبر عن كمٌة المواد
العضوٌة التى ٌتم تحللها بٌولوجٌا وٌستغرق هذا التحلٌل فترة خمسة اٌام عند درجة حرارة
◦20م وٌعبر عنة .BOD5
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 2.3.2اوكسجٌن الكٌمٌائى المستهلك (Chemical Oxygen Demand :)COD
 وهو كمٌة االكسجٌن الال زم ه ألكسدة المواد العضوٌة كمٌابٌا باستخدام مواد مإكسدة قوٌة مثل
ثانى كرومات البوتاسٌوم او برمنجنات البوتاسٌوم فى وسط حامضى قوى وعامل مساعد عند
درجة حرارة مرتفعة.
 3.3.2الكربون العضوى الكلى (Total Organic Carbon :)TOC
 1.3.3.2المواد العضوٌة ضئٌلة التركٌز Trace Organic Carbon
 وهى المواد العضوٌة التى تقع فى الحدود (
(Methods

 mg/l )3-10/12-10تقاس باجهزة خاصة

 )Instrumentalمثل ( Spectroscopy

Mass

، )Gas

(ٌ )Chromatographyمكن تقسٌم المحتوى العضوى فى مٌاه الصرف الى-:
 المواد العضوٌة الراسبة والقابلة للتتطاٌر  Volatile Organic Susp. Solidsوالتى
تتكون من مواد قابلة للتحلل ()Biodegradable
 مواد غٌر قابلة للتحلل ()Non biodegradable
 المواد الغروٌة ()Colloids
 المواد العضوٌة الذاببة ()Soluble Organic
2.3.3.2الكربون العضوى القابل للتطاٌر Volatile Organic Carbons


مثل البنزٌن والطولوٌن والزٌلٌن و ثالثى كلورواٌثان وثنابى كلورومٌثان وثالثى كلورو اٌثٌلٌن
وهى ملوثات متعارف علٌها كملوثات للتربة فى المناطق الصناعٌة والتجارٌة .وٌعتبر التسرب
من الخزانات االرضٌة والتخلص غٌر اآلمن من المذٌبات العضوٌة المنتهٌة الصالحٌة ومدافن

 المخلفات األرضٌة ) (Landfillsغٌر المطابقة لإلشتراطات البٌبٌة احد مصادر التلوث بهذه
الملوثات.
 ومن الملوثات العضوٌة المتطاٌرة وغٌر المتطارة التى ٌجب ان تإخذ فى االعتبار ك أ ولوٌة
اولى مركبات ثنابى الفٌنٌل عدٌد الكلور ( )PCBsوالمركبات العضوٌة االروماتٌة متعددة
الحلقات ( )Polycyclic Aromaticوالفورمالدهٌد – البٌوتادٌن  – A,Bثنابى كلورواٌثان
 –1,2ثنابى كلورومٌثان -و سداسى كلوروبنزٌن ) ،(HCBوٌبٌن الجدول رقم (  )2المواد أو
المركبات المتواجدة فى مٌاه الصرف الصناعى ومصادرها:
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انًىاد أو انًشكجبد Substances

اليصبدس Source

زًط األعٍزٍك Acetic acid

الراٌون  -Acetic rayonالصناعات القابمةعلى البنجر Beet root

األزًبض Acids

الصناعات الكٌمٌابٌة -التعدٌن -صناعة النسٌج

انمهىٌبد Alkalis

صناعات النسٌج (األقطان -الصوف)

األيىٍَب Ammonia

صناعات الغاز -الكوك -الكٌماوٌات

انكبديٍىو Cadmium

المعالجات السطحٌة بالمعادن

انكشوو Chromium

المعالجة السطحٌة للمعادن -دبغ الجلود -األلمونٌوم

زًط انغزشٌك Citric acid

المشروبات الغازٌة -تعلٌب الفواكه

انُسبط Copper

استخالص النحاس -تغطٌة المعادن بالنحاس

انغٍبٍَذ Cyanide

تنظٌف اسطح المعادن -المعالجات السطحٌة -الغاز

انضٌىد وانشسىو Fats , oil& grease

صناعات النسٌج -الصوف -الغسٌل والتنظٌف الجاف

انفهىسٌذاد

الزجاج -شعالت الغاز Flue gas

انفىسيبنذهٍذ

صناعات المنشطات الصناعٌة -صناعة البنسلٌن

انكهىس انسش

المغاسل والتنظٌف -الورق -تبٌٌض المنسوجات

انهٍذسوكشثىَبد

صناعات البتروكٌماوٌات -المطاط

انًٍشكجزبٌ

مصافً الزٌوت -لب الورق

انٍُكم
يشكجبد انٍُزشو

المعالجات السطحٌة للمعادن
المفرقعات -األعمال الكٌمٌابٌة

األزًبض انؼعىٌخ

صناعات التخمر -التقطٌر

انفٍُىالد

صناعات الغاز -الكوك -الصناعات الكٌماوٌة

انُشب
انغكشٌبد

الصناعات الغذابٌة والنسٌج
األلبان -تعلٌب الفواكه -صناعة الحلوٌات.

انكجشٌزٍذاد

صناعات النسٌج -المدابغ -الغاز

انكجشٌزبد

لب الورق -صناعات السوابل اللزجة

زًط انزبٍَك

قطع ونشر المعادن -الدباغة

زًط انطشغشٌك

الصناعات الكٌماوٌة -الصباغة -الخمور -الجلود

انضَك

الجلفنة -تصنٌع المطاط
جدول رقم ( )2المواد المتواجدة فى الصرف الصناعى ومصادرها
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 -3نواع الملوثات:
1.3

المعادن الثقٌلة والملوثات غٌر العضوٌة Heavy Metals and Inorganic contaminants
1.1.3

المعادن الثقٌلة:

 هناك صناعات عدٌدة ٌحتوى الصرف الصناعى لها على المعادن الثقٌلة وقد تالحظ أن الكروم هو أكثر
هذه المعادن إستخدام اً واكثرها تواجداً فى مٌاه الصرف الصناعى من مصادر متعددة  .وٌعتبر الزببق
والرصاص ومبٌدات الحشابش والمبٌدات الحشرٌة لها تاثٌر سام كبٌر على الكابنات الحٌة فهى تإثر
على التكاثر وتمنع النمو الصحٌح وتسبب النفوق فى الحاالت الحادة  ،وٌعتبر الكروم اقل فى السمٌة
وٌعتبر الكادمٌوم والرصاص والزببق أكثر العناصر المسببة للسمٌة لكافة الكابنات الحٌة ولها قابلٌة
اإلتحاد مع الكبرٌت وتإثر على التركٌب الحقٌقى لألنزٌمات عن طرٌق تكوٌن روابط بٌن مجموعات
الكبرٌت فى االنزٌمات وهذه العناصر .
ٌ عتبر البروتٌن واالحماض الكربوكسٌلٌة ( )-COOHوالمركبات المحتوٌة على مجموعة األمٌنو
( )-NH2من المواد التى تتحد وتكون روابط كٌمٌابٌة مع المعادن الثقٌلة.
 اٌونات الكادمٌوم والنحاس والرصاص والزببق ترتبط مع خالٌا الكابنات الحٌة وٌساهم وجود الفوسفات
والمركبات العضوٌة على تحفٌز عملٌات التحلل فى الخالٌا  ،وٌبٌن الجدول رقم (  )3المعادن الثقٌلة
المتواجدة فى مٌاه الصرف لبعض الصناعات الربٌسٌة:
Hg
الزببق
*
*
*
*

Pb
الرصاص
*
*
*
*
*
*

Cr
Cd
AS
الصناعة
الكادمٌوم الكروم
الزرنٌخ
*
الورق  -لب الورق
*
*
*
الكٌماوٌات العضوٌة
*
*
*
القلوٌات  -الكلور
*
*
*
االسمدة
*
*
*
البترول
*
*
*
*
الحدٌد
*
*
*
الدهانات
*
الزجاج واالسمنت
*
النسٌج
*
الدباغة
*
محطات القوى الحرارٌة
جدول رقم ( )3المعادن الثقٌلة المتواجدة فى بعض الصناعات الربٌسٌة
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Ni
النٌكل
*
*
*
*
*

Zn
الزنك
*
*
*
*
*
*

 الكادمٌومٌ :عتبر من المعادن الثقٌلة التً تتواجد فً الصرف الصناعً ألنشطة المعالجة السطحٌة
للمعادن والصرف الصناعً لنشاط التعدٌن ،وٌتواجد على هٌبة أٌونات ثنابٌة التكافىء موجبة الشحنة
( )2+فً حالة التؤكسد .وهو خطٌر جداً وفً حالة التلوث الحاد فهو سام وٌسبب اإلرتفاع الحاد فً
ضغط الدم وتدمٌر الكلٌتٌن والخالٌا الحساسة وٌدمر خالٌا الدم الحمراء وٌحل الكادمٌوم محل الزنك فً
اإلنزٌمات وٌغٌر من تركٌب اإلنزٌمات وٌفقدها خصابصها كعوامل حفز.
 الرصاصٌ :تواجد فً مٌاه الصرف الصناعً على هٌبة أٌونات ثنابٌة التكافىء موجبة الشحنة ()2 +
فً حالة التؤكسد وٌعتبر الجازولٌن المحتوى على الرصاص من أهم مصادر تلوث الهواء والذي ٌنتقل
بدوره للمجاري المابٌة  ،والرصاص ٌسبب الفشل الكلوي وٌإثر على الكبد واألجهزة التناسلٌة والمخ
والجهاز العصبً.
 الزببقٌ :وجد مصاحبا ً لكثٌر من المعادن المكونة للصخور بنسبة ضبٌلة فً حدود  80جزء فً البلٌون
 ،وٌستخدم الزببق كإلكترود ( قطب سالب) فً إنتاج الكلور بالنظام اإللكترولٌتً وفى لمبات النٌون.
 مركبات الزببق العضوي وتستخدم بصورة واسعة فً صناعات المبٌدات الحشرٌة والفطرٌة ،وٌدخل
الزببق كملوث للمجاري المابٌة من خالل مصادر عدٌدة وٌعتبر التخلص غٌر اآلمن من الزببق
ومركباتة فى المواد المعملٌة والبطارٌات ومخلفات مقاٌٌس الحرارة ومملغم الزببق من عملٌات حشو
األسنان والمنتجات الطبٌة مصدراً للتسمم.
 ومن أشهر حوادث التسمم من الزببق تلك التً ظهرت خالل القرن الماضً فً خلٌج مٌناماتا بالجزر
الٌابانٌة والذي أسفر عن تسمم  111حالة وحدوث الوفاة ل  34حالة نتٌجة تناول المؤكوالت البحرٌة
المسممة بالزببق الناتج فى مخلفات مصانع تصرف على خلٌج مٌناماتا .
 وٌتسبب الزببق أٌضا ً فً اإلصابة باألورام وتهٌج الجلد والشلل والعمى وتشوه األجنة والعٌوب الخلقٌة.
2.1.3

السٌانٌد:

ٌ عتبر السٌانٌد  CN-مادة سامة وممٌتة وٌتواجد فً مٌاه الصرف على هٌبة حامض ضعٌف ( )HCN
وأٌون السٌانٌد له قابلٌة عالٌة لإلتحاد مع اٌونات بعض العناصر الفلزٌة لٌكون مركبات أقل سمٌة كما
فً حالة اتحاده مع الحدٌد الثنابً لٌكون اٌون حدٌدوسٌانٌد  ، [Fe(CN)]4-والسٌانٌد له مصادر عدٌدة
مثل أنشطة تنظٌف أسطح المعادن والطالء المعدنً وصناعات الكوك.
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3.1.3

األمونٌا):(NH3

 تعتبر األمونٌا من النواتج األولٌة لعملٌات التحلل للمخلفات العضوٌة النٌتروجٌنٌة  ،وٌدل تواجدها على
تواجد الملوثات العضوٌة .واألمونٌا مكون طبٌعً فً بعض مصادر المٌاه الجوفٌة وٌضاف فً بعض
األحٌان فً عملٌات تنقٌة مٌاه الشرب إلزالة تؤثٌر الكلور المتبقً على استساغة المٌاه والرابحة،
وتتواجد األمونٌا فً المٌاه على هٌبة غاز األمونٌا الذابب ) (NH3أو أٌون األمونٌوم ).(NH4
4.1.3الملوثات غٌر العضوٌة األخرى Other Inorganic Pollutants
ٌ عتبر غاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ) (H2Sأحد نواتج التحلل الالهوابً للمواد العضوٌة المحتوٌة على
عنصر الكبرٌت وٌنتج أٌضا ً من عملٌات اإلختزال الالهوابً للكبرٌت بواسطة الكابنات الحٌة الدقٌقة،
وٌنتج أٌضا ً فً الصرف الصناعً للصناعات الكٌماوٌة والورق والنسٌج والمدابغ.
 وٌضاف كبرٌتٌد الصودٌوم إلى مٌاه تغذٌة الغالٌات إلمتصاص األكسجٌن
)(Oxygen Scavenger
ٌ نتج أٌون النٌترٌت  NO2-فً المرحلة اإلنتقالٌة لعملٌة أكسدة الكبرٌت ،وٌضاف النٌترٌت فً بعض
العملٌات الصناعٌة للتحكم فً الصدأ وحفظ اللحوم  .و ٌندر تواجده فً مٌاه الشرب بتركٌزات أعلى من
 ،1mg/lحٌث ٌتؤكسد مكونا ً اٌون النترات NO3-

.

 2.3الملوثات العضوٌة Organic Pollutants
تحتوي مٌاه الصرف الصناعً على العدٌد من الملوثات العضوٌة التً ٌمكن التخلص منها فً محطات المعالجة
التقلٌدٌة بفعل التهوٌة وتؤثٌر الكابنات الحٌة فى المعالجة البٌولوجٌة والذى ٌعبر عن بمستوى األكسجٌن الحٌوي
الممتص  . BODكما تحتوى على الزٌوت والشحوم – والمنظفات الصناعٌة والجسٌمات الصلبة العالقة
)(Suspendedوالقابلة للترسٌب ) (Settleableوالذاببة ).(Dissolved
وهناك مواد عضوٌة مقاومة للتحلل البٌولوجً وٌصعب التخلص منها بالمعالجات التقلٌدٌة مثل المركبات
الكلورٌنٌة والنترات العضوٌة ) (Organ Chlorine and Nitro Compoudsوالمذٌبات والمنظفات
المهلجنة وغٌرالمهلجنة

المحتوٌة على الهٌدروكربونات الحلقٌة وغٌر الحلقٌة

مثل (البنزٌن -البروموبنزٌن-

الكلوروفورم -ثنابى نٌتروطولوٌن والنٌتروبنزٌن -اإلستٌرٌن ، )......والملوثات العضوٌة الثابتة مثل مركبات
ثنابً فٌنٌل متعدد الكلور  ،PCBsوٌمكن معالجة هذه المواد بإستخدام تقنٌات فٌزٌقٌة وكٌمٌابٌة مثل التعوٌم
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الهوابً

 - Flotationاالستخالص بالمذٌبات  -Solvent Extractionالمعالجة باألوزون  -اإلدمصاص

الكربونً.
Thermal Pollution
 3.3التلوث الحراري
ٌنتج من ارتفاع حرارة مٌاه الصرف لبعض العملٌات الصناعٌة نتٌجة حرق الوقود وارتفاع حرارة مٌاه الصرف
الناتجة من المكثفات وأبراج التبرٌد حٌث ٌعمل التبادل الحراري على إرتفاع درجة حرارة الصرف الصناعً
عن الحدود المسموح بها.
وتتوقف كمٌة الحرارة المنبعثة فً مٌاه الصرف على الكفاءة الحرارٌة للمكثفات وأبراج التبرٌد ،وٌجب ان
تكون درجة حرارة مٌاه الصرف أقل ماٌمكن.
وتعتبر محطات تولٌد الطاقة الحرارٌة من أهم مصادر التلوث الحراري من مٌاه التبرٌد الناتجة وتالحظ أن
محطات القوى النووٌة تحتاج إلى كمٌات كبٌرة من مٌاه التبرٌد مقارنة بمحطات القوى الحرارٌة.
والجدٌر بالذكر أن األحمال الحرارٌة فً مٌاه الصرف الصناعً تإثر تؤثٌراً كبٌراً من الناحٌة األٌكولوجٌة
على الوسط المابً المستقبل لهذا الصرف .فدرجة الحرارة العالٌة تتسبب فً:
 تقلل من قابلٌة األكسجٌن للذوبان فً الماء
 تساهم فً نمو الطحالب التً تستنزف بدورها األكسجٌن الذابب.
 تإثر فً زٌادة التفاعالت الكٌمٌابٌة فً مٌاه الصرف وبالتالً إستنزاف األكسجٌن الذابب.
 تتسبب فً ضعف النمو البكتٌري وموتها بسرعة واستنزاف األكسجٌن الذابب.
ٌ تفوق التلوث الحراري على التلوث العضوي فً عملٌة إستنزاف األكسجٌن الذابب وٌعادل
تصرٌف الصرف الصحً الخام فً المجاري المابٌة من ناحٌة إستنزاف األكسجٌن الذابب.
 تقلل من كفاءة المعالجات البٌولوجٌة.
 تصٌب األحٌاء البحرٌة بالصدمات المفاجبة فً منطقة الخلط Mixing Zone
 تقلل من خاصٌة التنقٌة الذاتٌة للمجاري المابٌة المستقبلة.
 تتسبب فً توالد الغازات والروابح النفاذه.
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 -4تأثٌر مٌاه الصرف الصناعى
EFFECT OF INDUSTRIAL WASTE WATER
تإثر مٌاه الصرف الصناعى على كل من -:
 .1شبكة تجمٌع الصرف Collection System
 .2تشغٌل و أداء محطة معالجة الصرف الصناعى األولٌة بالمصنع
(Initial Waste Treatment System.)IWTS
 .3إداء محطة معالجة الصرف العامة المستقبلة للصرف الصناعى
)Public Owned Treatment Works .(POTW
 كما تإثر مٌاه الصرف غٌر المطابقة للمعاٌٌر المطلوبة على نوعٌة المٌاه والتنوع البٌولوجً فى حالة الصرفعلى البٌبة المابٌة.
 وعند تصرٌف الصرف الصناعى على محطة معالجة غٌر مإهلة للتعامل مع الملوثاث المتواجدة فً ا لصرفالصناعى فإن مٌاه الصرف تخرج من المحطة االولٌة دون معالجة وتإثر على كفابة محطة المعالجة العامة
وتسبب عدم توافق المحطة مع المعاٌٌر المطلوبة وتمنع إعادة استخدام المٌاه المعالجة وقابلٌتها للتدوٌر وتترسب
الملوثات الصناعٌة فى الحمؤة وتحد من استخدامها وٌمكن ان تتسبب فى مشاكل تلوث الهواء والحاق الضرر
بالعاملٌن والبٌبة المحٌطة من خالل تولد بعض الغازات السامة.
 كما أن درجات الخطورة لتؤثٌرات الصرف الصناعً تعتمد على خصابصه وكمٌاته وعلى تصمٌم محطةالمعالجة األولٌة داخل المصنع ) ،(IWTSومحطة المعالجة العامة (  ،)POTWوعلى المعاٌٌر المطلوبة للتوافق
لكل من المٌاه والحمؤة والهواء المحٌط وعلى معاٌٌر إعادة اإلستخدام لذا فانه من المهم التؤكد من تناسب التقنٌات
المستخدمة فى محطة معالجة الصرف الصناعى وقدرتها على معالجة التركٌزات والتصرفات الواردة الٌها من
المواد السامة واالحمال الحرارٌة واالس الهٌدروجٌنى وتركٌز الملوثات المختلفة دون اى تاثٌر على محطة
المعالجة العامة.
 وقد ٌحتوى الصرف الصناعى على مواد ٌمكن ان تخفف من تاثٌر وخطورة صرف صناعى آخر فى حالةالخلط
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1–4

التاثٌر على شبكات التجمٌع ()Collection System

يجب ان ٌكون تصمٌم شبكات تجمٌع الصرف الصناعى

مناسبا َ لتحمل التغٌرات المحتملة فى انواع الملوثات

والتركٌزات والكمٌات للصرف الصناعى وكذلك تحمل الصرف المختلط مع الصرف الصحى حٌث تتسبب الملوثات
المتنوعة وغٌر المعالجة فى مٌاه الصرف الصناعً أو الصحً إلى حدوث االنسداد (  )Pluggingوانبعاث الروابح
النفاذة ( )Offensive Odorsوالنحر والتآكل (

 )Errosionوالصدأ (  )Corrosionوحوادث االنفجار

) (Explosionوالعدٌد من المشكالت األخرى الناتجة من االنسكاب ( )Spillوالتسرب (.)Leakage
وٌمكن تحدٌد التأثٌرات على شبكات تجمٌع الصرف الصحى فٌما ٌلى-:
 1 – 1 – 4مشكالت التأثٌر على السعه الهٌدرولٌكٌة Hydraulic Capacity Problems
تحدث هذه المشكالت فى حالة صرف مٌاه الصرف الصناعى المحتوى على ملوثات لزجة (  )Sludgeلها خاصٌة
االلتصاق بمواسٌر الشبكة و تإدي إلى خفض سرعه سرٌان الصرف وٌكون الصرف دفعه واحدة وكذلك الصرف
المستمر بكمٌات كبٌرة تفوق السعه التصمٌمٌة للشبكة حٌث ٌتسبب ذلك فى حدوث أضرار فى المواسٌر مثل الكسور
واالنفجارات او كسر المحابس او التسرب فى حالة ترك احد المحابس مفتوحا ً عن طرٌق الخطؤ.
ويتطلب ذلك ضرورة إستخدام خزانات الموازنة (  )Equalization Tanksقبل محطة المعالجة األولٌة للحصول
ومتجانس .
ة
على معدالت تصرف منتظمة
وتحدث زٌادة االحمال الهٌدرولٌكٌة فى المصانع عند صرف عدة عملٌات صناعٌة ذات طبٌعة واحدة مما ٌإدي إلى
زٌادة حمل التلوث لمٌاه الصرف الصناعى فى شبكة الصرف دفعه واحدة فى نفس الوقت او تصرٌف مٌاه غسٌل
عنابر واقسام متعددة دفعة واحدة الى شبكة الصرف وتسبب زٌادة األحمال الهٌدرولٌكٌة فى طفح مٌاه الصرف فى
منطقة مضخات النقل والرفع.
وهذا األمر ٌتطلب ضرورة جدوله صرف عنابر اإلنتاج ومٌاه الغسٌل حٌث ٌجب اال تصرف فى نفس االنبوب دفعه
واحدة فى نفس الوقت .
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 2 – 1 – 4م شكالت اونسداد Plugging
تحدث االنسدادات فى شبكة الصرف عند استقبال الصرف الصناعى المحتوى على كمٌات كبٌرة من المواد الصلبة
العالقة ( Suspended Solidsمثل الخٌوط والشعٌرات) او مواد صلبة ثقٌلة  Heavy Solidsاو بقاٌا مواد الصقة
وغروٌة وجٌالتٌنٌة وشحوم .وٌحدث االنسداد فى المنطقة الواقعه تحت تاثٌر سرٌان المٌاه  Down Streamوكذلك
فى مضخات النقل والرفع حٌث تتعلق الشعٌرات والخٌوط باألسطح الخشنة فى المسار وسرعان ما ٌترسب علٌها
الجسٌمات العالقة وٌمكن لهذه المواد اإللتفاف حول الجزء الدوار فى المضخات  Impellerوٌسبب تلف المضخات
وٌكون حدوث اإلنسداد مإشر ا على وجود بعض األعطال فى العملٌات الصناعٌة

وهذا ٌستدعى مراجعة هذه

العملٌات أو معالجة المٌاه لفصل هذه المواد قبل ضخها فى الشبكة.
وتتسبب المواد الصلبة الثقٌلة  Heavy Solidمثل الرمال وبدرة السرامٌك والبورسلٌن ونواتج عملٌات الصنفرة عند
ترسٌبها فى مواسٌر الشبكة وفى الحوض الرطب للمضخات

 Wet Wellفى تقلٌل السعة الهٌدرولٌكٌة للشبكة

وحوض المضخات.
كما ٌمكن حدوث االنسداد الكامل لو احتوى الصرف على بعض المواد مثل بقاٌا أقمشة التنظٌف  Ragesأو بعض
العدد المستخدمة نتٌجة اهمال بعض العاملٌن او بقاٌا المواد المنتجة او االنتاج المرفوض.
3–1–4

مشكالت انبعاث الروائح Odors

ٌصاحب الصرف الصناعى لبعض الصناعات مثل الصناعات البترولٌة والبترو كٌماوٌة والمصافى البترولٌة
وصناعة األدوٌة والمجازر والصناعات الغذابٌة إ نبعاث للروابح النفاذة وعادة تكون هذه الروابح ناتجة عن المركبات
المحتوٌة على الكبرٌت مثل المٌركبتان  Mercaptansوكبرٌتٌد االٌدروجٌن وتنتقل هذه الروابح الى الهواء وتإثر
على المناطق السكنٌة والصناعٌة القرٌبة من البٌبة المحٌطة وتظهر هذه الروابح اٌضا فى محطات المعالجة االولٌة
ومحطات المعالجة العامة المستقبلة لهذه االنواع من الصرف الصناعى والمٌاه المحتوٌة على تركٌزات عالٌة من
الكبرٌتٌدات ٌ Sour Waterمكن معالجتها باستخدام تٌارات البخار

 Steem Strippingو إستخالص الكبرٌت

منها قبل الصرف.
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وٌمكن معالجة الروابح النفاذة قبل اختالطها بمٌاه الصرف باستخدام تٌارات الهواء و

فوق اكسٌد الهٌدروجٌن او

الكلور كما ٌمكن استخدام المعالجة البٌولوجٌة باستخدام بعض انواع البكترٌا ولكنها تحتاج الى فترة مكوث كبٌرة
نسبٌا ً ()High Retention Time
وٌمكن أٌضا حرق الغازات ذ ات الروابح النفاذة قبل اختالطها بمٌاه الصرف عن طرٌق شبكة حرٌق بدون إستخدام
أى وقود حٌث أنها بذاتها قابلة لإلشتعال وذلك لمنع تسرب هذه الروابح الى البٌبة المحٌطة.
وجدير بالذكر أن كبرٌتٌد الهٌدورجٌن من الغازات السامة التى تسبب التسمم عند التعرض لجرعة مكثفة وفترات
زمنٌة متعددة للعاملٌن بالمحطات عالوة على انه ٌتسبب فى تآكل

شبكة الصرف والخزانات الخرسانٌة المسلحة

وٌإثر على الطبقات العازلة والوصالت.
 4 – 1 – 4المشكالت المتعلقة بالحامضٌة والقاعدٌة للصرف الصناعى .pH Problems
ٌجب أ ن ٌإخذ فى اإلعتبار عند تصمٌم شبكات ومحطات معالجة الصرف الصناعى نوعٌة الصرف الصناعى من
حٌث الحامضٌة والقاعدٌة.
فالصرف الصناعى الحامضى ٌسبب صدأ او تآكل الخزانات الخرسانٌة والمواسٌر الحدٌدٌة والحدٌد الزهر
والخزانات المعدنٌة وٌسبب تلف المعدات المعدنٌة والمضخات.
وتعتبر االحماض المعدنٌة مثل حمض الهٌدروكلورٌك والنٌترٌك والكبرٌتٌك والفوسفورٌك من

األحماض التى

تستخدم بكثافة فى كثير من الصناعات مثل صناعة تشطٌب المعادن وصناعة الحدٌد والصلب وصناعة األسمدة
والصناعات البترولٌة والتعدٌنٌة.
اما األحماض العضوٌة مثل حمض السترٌك واألسٌتٌك واألكسالٌك والبنزوٌك فهى أضعف من األحماض المعدنٌة
ولكنها أٌضا ً تسبب تآكل فى شبكات الصرف والوصالت ومحطات المعالجة عالوة على انها تزٌد من األحمال
العضوٌة فى محطة المعالجة األولٌة والعامة.
وٌجب التخلص من هذه االحماض سواء المعدنٌة او العضوٌة بعملٌات معالجة اولٌة قبل صرفها على شبكة الصرف
الصناعى.
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وعند زٌادة قٌمة األس الهٌدروجٌنى ( )pHتصبح مٌاه الصرف الصناعى قلوٌة وينتج ذلك من إستخدام القلوٌات مثل
هٌدروكسٌد الصودٌوم وهٌدروكسٌد الكالسٌوم واألمونٌا فى الصناعات مثل صناعة تشطٌب

أسطح المعادن

ومعالجات المٌاه وعملٌات معادلة األحماض.
وتتسبب القلوٌة أٌضا ً فى زٌادة معدالت ترسٌب المعادن فى الشبكات وبصفة عامة فؤن قٌمة  pHالمقبولة والمناسبة
للصرف الصناعى هى ( )9-6وٌفضل أن ٌكون الصرف الصناعى مابل للقلوٌة وال ٌفضل مٌله للحامضٌة.
 5 – 1 – 4المشكالت المتعلقة بالمواد القابلة لإلشتعال Flammables
تحتوى بعض أ نواع الصرف الصناعى على بعض المواد القابلة لالشتعال مثل الجازولٌن ووقود الطابرات والهكسان
الذى ٌستخدم فى استخالص الزٌوت من فول الصوٌا وهذه المواد شحٌحة الذوبان فى المٌاه وكثافتها النوعٌة اقل من
المٌاه فهى تتجمع أعلى المٌاه فى شبكات الصرف خاصة عند استخدام السرعات المنخفضة للسرٌان وتتجمع اٌضا
فى المضخات وعند حدوث اى اخطاء تإدى الى ارتفاع درجة الحرارة او حدوث اى شرارة كهربابٌة من الوصالت
او قواطع التٌار تحدث مخاطر الحرٌق وحوادث االنفجار.
 6 – 1 – 4المشكالت المتعلقة بارتفاع درجة حرارة الصرف الصناعى فى الصناعات التى تطلق احمال
حرارٌة فى مٌاه الصرف ()Thermal Loads
تستخدم الحرارة عادة لزٌادة معدل التفاعالت فى العملٌات الصناعٌة وحسب قوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة فان إضافة
الحرارة  Heat Addedللعملٌات عن طرٌق حرق الوقود ٌجب ان ٌكون بؤعلى كفاءة وتنتقل الحرارة الى المنتجات
وٌتحتم إزالتها أو تخفٌفها لدخول المنتجات إلى العملٌات التالٌة وتخرج الحرارة فى مٌاه الصرف الصناعى ( Heat
 )Rejectionوٌجب خفض درجة حرارة مٌاه الصرف بإ ستخدام المٌادالت الحرارٌة او أبراج التبرٌد لكى تتوافق
مع اللوابح والقوانٌن الصادرة فى شؤن مٌاه التبرٌد والصرف الصناعى المحمل ب أحمال حرارٌة حٌث ان صرف
المٌاة مرتفعة الحرارة

ٌسبب مشكالت عدٌدة لشبكة الصرف

فى محطات المعالجة األولٌة  IWTSو فى نظام

المعالجة مثل تولد الغازات والروابح و إرتفاع درجة حرارة المضخات واألجزاء الدوارة ومحاور اإلرتكاز

ألن

إرتفاع درجة الحرارة ٌإثر على نمو وتركٌز البكترٌا والكابنات الحٌة الدقٌقة المستخدم ة فى المعالجات البٌولوجٌة
تخٌر تكاثر ها العددى
مما ٌإدى إ لى أ

) )Shifts in Populationوقد ٌإدى الى قتل الكابنات الحٌة الدقٌقة

) )Sterilizationفى مٌاه الصرف  -كما

أن إرتفاع درجة حرارة مٌاه الصرف ٌإثر على بعض
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األنابٌب

البالستٌكٌة المستخدمة مثل ) (PVCفى بعض الصناعات تسبب فى تشوهاتها ) (Deformationsوكلما زادت
درجة حرارة مٌاه الصرف عن  40درجة مبوٌة تإثر على موانع التسرب وفى
(  )Infiltration or Exfiltrationفى نظام تجمٌع الصرف وٌإدى

حالة تلفها تإدى الى التسرب

ارتفاع درجة الحرارة اٌضا الى نفس

المشكالت فى محطة المعالجة و ٌتسبب فى مشكالت فى المجارى المابٌة المستقبلة لمٌاه الصرف

الن الحمل

الحرارى يإثر على موابل الكابنات المابٌة الحٌة ويساهم فى زٌادة التفاعالت الكٌمٌابٌة بٌن الملوثات يقلٌل ذوبان
االكسجٌن فى الماء.
2-4

التاثٌرات على نظام المعالجة Effects on Treatment System

الصرف الصناعى ٌإثر بالسلب على معدات محطة المعالجة األولٌة فهو ٌسبب تلف شبكة التجمٌع والتصرفات
العالٌة التى قد تتعدى السعه التصمٌمٌة للمحطات وتسبب أعطال جسٌمة بالمضخات عالوة على مشكالت اإلنسداد
وتلف المصافى والمعدات المعدنٌة كما ان الصرف الحام ضى والقاعدى ٌإدى الى صد أ وتاَكل األجزاء المعدنٌة
وتلف المعدة نفسها عالوة على مشكالت وجود المواد القابلة لإلشتعال وهذه المشكالت تإدى الى توقف فورى
ألعمال المحطة باإلضافة الى المشكالت الفنٌة التى قد تحدث من آن الى آخر فى التشغٌل مثل اإلنسدادت الدابمة فى
المصافى والفالتر واألحمال الزابدة وخفض كفاءة المعالجة البٌولوجٌة الهوابٌة والالهوابٌة.
1–2–4

زٌادة األحمال الهٌدرولٌكٌة Hydraulic Overload

ٌتصف الصرف الصناعى بوجود تغٌٌر كبٌر قد ٌكون مفاجا وسرٌع فى حجم التصرٌف واألحمال وهذا من شؤنه
أن ٌقلل من كفاءة العملٌات و حٌث أن ع ملٌات المعالجة مثل النترتة والترسٌب والفلترة والمعالجات البٌولوجٌة تعمل
بكفاءة فى حالة التصرفات واألحمال الثابتة فقد ٌإدى تغٌر األحمال والتصرٌفات إلى تغٌٌر دابم فى نظام التشغٌل
الكًاوٌة.
مثل تغٌٌر معدل إزالة الحمؤة وزٌادة قدرة البالورات وزٌادة معدل اإلضافات م
فنه من المفضل الحد من هذه التغٌرات المفاجبة بموازنة التصرف فى خزانات موازنة تضمن
وفى هذه الحاالت إ
تصرف ثابت وصرف متجانس لتٌسٌٌر عملٌات التحكم والتشغٌل.

تاخل تصرفات مختلفة لمحطة المعالجة Interference
 2–2–4د
ٌقصد بالتداخل هو صرف نوعٌات مختلفة من الصرف الصناعى فى شبكة تجمٌع واحدة وٌساهم تداخل مجموعه
تصرفات مختلفة الى محطة معالجة واحدة وشبكة واحدة فى حدوث مشكالت فى التحكم والتشغٌل وكفاءة العملٌات
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المختلفة لذا ٌجب التحكم فى التصرٌفات القادمة للمحطة من حٌث الكمٌة والنوعٌة وذلك بتفعٌل اإلتصال بٌن
المصانع والعملٌات والعنابر المختلفة لموازنة التصريفات الداخلة للمحطة  ،وٌبٌن الجدول رقم ( )4التؤثٌرات السلبٌة
لتداخل الصرف الصناعى فى شبكة ومحطة واحدة.
انًصذس( انؼًهٍبد انصُبػٍخ )
رشطٍت اعطر انًؼبدٌ ورصٍُغ
انذوائش انكهشثبئٍخ انًطجىػخ

انًهىثبد
يعادٌ ثقيهت

-

يزيباث يكهىسة

-

األدًاع

-

ػًهٍبد انزُظٍف (اصالذ انًؼذاد
– اليؼذاد انصُبػٍخ  -ػًهٍبد
انزُظٍف انًىظىػٍخ)

انًزيباث

انصُبػبد انجزشونٍخ (انزكشٌش
وانزىصٌغ)

انضيىث

-

انزبثٍش ػهى َظبو انًؼبندخ
ثقهم يٍ يعذل انتخهض يٍ االدًال
انعضىيت فً انًعانجاث انثاَىيت
واالهىائيت
ثقهم يٍ كفاءة إصانت االدًال انعضىيت
تعشع انعايهيٍ بانًذطت نهغاصاث انسايت
تذيش انكائُاث انذيت انذقيقت وتىقف
انًعانجت انبيىنىجيت
تتهف عًهيت انهضى االهىائيت
وتعًم عهً خفغ اَتاج انغاصاث
تؤدي انً تآكم او طذأ انًعذاث
وانًُشؤث انًعذَيت
 Foamفً
تسبب دذوث انشغاوي
انًعانجت انبيىنىجيت انثاَىيت
تقهم خظائض قابهيت انتشسيب وَضع
انشطىبت وانًياِ

 تتذاخم يع انجسيو اث انًتشسبت تسبب تسًى نهبكتشيا انالهىائيت ويخفغتكىٌ انغاص
 قابهت نالَفجاس خاص يع استخذاواالكسجيٍ انُقً وانذًؤة انُشطت

انًىاد انقابهت نالشتعال

 تقهم يٍ يعذل انتخهض يٍ االدًالانعضىيت
 -تسبب االَفجاس فً دانت تشاكًها
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انكبشيتيذاث(اَتاج
انضيىث)

 تسبب تسًى نهعايهيٍ فً انًذطت تؤدي انً ثونذ سوائخ َفارة ثصيذ يٍ انطهب عهً االكسجيٍ و ثدتاجانً يزيذ يٍ اجهضة انبالوساث

األيالح(اَتاج
انضيىث)
صُبػخ انًىاد انغزائٍخ

انًشكباث انعضىيت
انزائبت وغيش انزائبت
راث االكسجيٍ
انذيىي انًًتض
BOD

صُبػبد انكًٍٍبوٌبد انؼعىٌخ
(انكٍزىَبد – انكسىنٍبد)

ييثيم االسيتىٌ  ,ايثيم
انكيتىٌ
االيضوبشوباَىل

صُبػخ يؼذاد (انجخبس – انكهشثبء-
انزجشٌذ -االثشاج)

دسجت انذشاسة عانيت

 تقهم يٍ كفاءة تبادل االكسجيٍ تذبظ انُشاط انبيىنىجً -ثصيذ يٍ

انذاجت انً االكسجيٍ فً

انًعانجت انثاَىيت
 -تؤثش عهً انًعانجت

انثاَىيت و ثسبب

يشاكم فً ادىاع انتشسيب انًعانجت
و ثسبب سوائخ َفارة
 تذتاج انكائُاث انذيت انذقيقت انً عًهيتاقهًت عهً هزِ انًىاد قبم استخذايها فً
انًعانجت
 تعتًذ عهً دسجت دشاسة انتظشفانُهائً وانذذود اليسًىح بها
 تؤثش بانسهب عهً كفاءة عًهياث انًعانجتخاطت انبيىنىجيت
 تسشع يٍ اَتاج كبشيتيذ انهيذسوجيٍانساو ويساعذ عهً انتؤكم وانظذآ
وثسبب انشوائخ انُفارة.

جدول رقم ( )4التأثٌرات السلبٌة لتداخل الصرف الصناعى فى شبكة ومحطة واحدة .
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 - 5التثٌر على محطات المعالجة العامة
)Effect on the Public Owned Treatment Works (POTW
ٌعتمد تاثٌر الصرف الصناعى على شبكات ومحطات المعالجة العامة على خصابص الصرف الصناعى المنصرف
الٌها وعلى كمٌة ونوعٌة هذا الصرف وكذلك حجم واطوال مواسٌر الشبكات الخاصة بالتجمٌع المستقبلة له فكلما
كانت ذات اقطار كبٌرة سمحت بالتخفٌف والموازنة وٌعتمد اٌضا على كفاءة محطة المعالجة األولٌة داخل المصنع
ومهارة القابمٌن على المتابعة والتفتٌش والمعامل و محللى البٌانات ومشغلى محطات المعالجة وعلى طبٌعة الصرف
سواء اكان مستمراً او متقطعا ً.
و ٌلزم استخدام خزانات الموازنة فى حالة الصرف المتقطع لحماٌة محطة المعالجة العامة من التصرفات ذات
االحمال والنوعٌات المتغٌرة دفعه واحدة فى وقت واحد ولضمان تصرف مستمر ومتجانس لمحطات المعالجة العامة
فكلما كانت محطات المعالجة العامة تعمل بتقنٌات متقدمة وحساسة كلما زاد تاثٌر الصرف الصناعى على عملٌات
المعالجة.
وفى حالة إ ستقبال محطات المعالجة العامة للصرف الصناعى غٌر المتوافق الذى ٌحتوى على ملوثات ال ٌمكن
معالجتها فى محطات المعالجة العامة أو الصرف الصناعى غٌر المعالج اولٌا بالمصانع فان ذلك ٌإثر تاثٌرا سلبٌا ً
على كفاءة العملٌات البٌولوجٌة فى المعالجة الثانوٌة او الثالثٌة خاصة عملٌات المعالجة باستخدام تقنٌات الحمؤة
ت ( )Nitrificationوعملٌات إزالة النٌتر وجٌن (  )De nitrificationوعملٌات الهضم
المنشطة وعملٌات النتر ة
الال هوابى حٌث أن هذه العملٌات تتاثر بتركٌز المواد السامة والمعادن الثقٌلة.
كما أن عملٌات المعالجة التى تستخدم المرشحات الرملٌة تكون غٌر ذى جدوى فى حالة إستقبالها للصرف الصناعى
المحتوى على الزٌوت والشحوم والمواد الجٌالتٌنٌة والبكترٌا المتسربة من العملٌات البٌولوجٌة المختلفة حٌث تتاثر
نسبة تدوٌر المٌاه فى ال

مرشحات وٌتغٌر تركٌز الكتلة الحٌوٌة وٌمكن استخدام نظام المعالجة المتعاقبة

( )In Series Treatmentللتخلص من األحمال العالٌة للملوثات المتوافقة التى ٌمكن معالجتها فى محطات
المعالجة العامة  ،وٌتسبب الصرف الصناعى غٌر المتوافق عند صرفه على محطات ا

لمعالجه العامة بدون أى

معالجات اولٌة بالمصنع فى إعاقة عملٌة إعادة إستخدام المٌاه المعالجة وٌحد من إستخدام الحمؤة الناتجة التى تعد من
المخلفا ت الخطرة.
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انفظم انثانٍ
زغبة أزًبل انزهىس
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 .1تعريفات
 1 – 1حمل التموث
ىو كمية المموث مقدرة بوحدات الوزن (ممجم – جم – كجم – طن) التى تنبعث إلى البيئة الخارجية خالل فترة زمنية
محددة .وعادة ما تستخدم وحدات صغيرة نسبياً لمتعبير عن أحمال المموثات فى العينات التى يتم سحبيا عمى مدى
زمنى قصير إلغراض القياس (ممجم/دقيقة – جم/ساعة) ،أما وحدات الوزن فيتم استخداميا لمتعبير عن أحمال التموث
عمى مدى زمني طويل نسبياً مثل (كجم/شير – طن/سنة) .
 2 – 1الحمل النوعي لمتموث
وىو يمثل معدل تكوين المموثات بوحدات الوزن بالنسبة لحجم النشاط ،ويمكن التعبير عن الحمل النوعي لمتموث
بوحدات (جم مموث  /طن إنتاج) أو (كجم مموث  /طن وقود)  ..الخ ،حيث يتم اختيار الوحدات المناسبة لكل نوع
من أنواع النشاط  .ويتم تقدير الحمل النوعي لمتموث بقسمة كمية المموثات الناتجة خالل فترة زمنية معينة عمى حجم
النشاط خالل نفس الفترة مثل حجم اإلنتاج أو حجم االستيالك .
ويعتمد الحمل النوعي لمتموث الناتج من عممية معينة عمى كثير من العوامل ،من أىميا التكنولوجيا المستخدمة

–

مستوى الصيانة – ظروف التشغيل  ...الخ .وعمى ذلك فإنو يجب أن تعمل المنشآت عمى تخفيض األحمال النوعية
لممموثات من خالل تبني التكنولوجيا األنظف وتحسين نوعية المواد والخامات المستخدمة واستخدام الوقود األنظف
والمحافظة عمى التشغيل السميم لممعدات ،وذلك باإلضافة إلى التدريب ورفع مستوى القائمين بتشغيل وصيانة ىذه
المعدات .
 3 – 1الغرض من تقييم أحمال التموث
ييدف التقييم المستمر ألحمال التموث من المصادر المختمفة إلى حماية البيئة ،وذلك بإلزام المنشآت الجديدة بالعمل
عمى تبني تكنولوجيا اإلنتاج األنظف لتخفيف أحمال التموث ،باإلضافة إلى وضع نظام مالئم يشجع المنشآت القائمة
عمى تحسين األداء البيئي من خالل خفض كمية المموثات إلى أقل حد ممكن .
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 4 – 1طريقة حساب أحمال التموث :
 -1يقاس متوسط تركيز المموث في الصرف (ممميجرام  /لتر )
 -2يحسب كمية الصرف الشهري ( م / 3شهر )
 -3تحسب كمية اإلنتاج  /التغذية الشهرية ( بالطن لممواد الصمبة او لكل

 1000م  3لالخشاب او 1000

ميجاوات لمكهرباء او  1000م 3لمسوائل والزيوت والغازات )
 -4يحسب حمل التموث الفعمي الشهري ( كمية المموث بالكيموجرام  /شهر) بالمعادلة األتية :
الحمل الفعمي الشهري لمموث ما (كجم مموث /شهر) = تركيز المموث (ممميجرام/لتر)

 xكمية الصرف

الشهرية ( م / 3شهر ) 1000 /
 -5يحسب الحمل النوعي الشهري كاالتي :
الحمل النوعي الفعمي (كجم مموث ( /طن او

لكل  1000م 3لالخشاب او  1000ميجاوات لمكهرباء او

 1000م 3لمسوائل والزيوت والغازات ) = حمل التموث الفعمي الشهري لمموث ما ( كجم مموث /شهر ) /
كمية المنتج او التغذية (طن او لكل  1000م 3لالخشاب او  1000ميجاوات لمكهرباء او 1000م 3لمسوائل
والزيوت والغازات  /شهر ) ( انظر رقم )3
 -6يحسب معامل التوافق مع المعدالت الدولية كاألتي :
معامل التوافق = الحمل النوعي الفعمي  /الحمل المرجعي ( طبقاً لجدول ) 2-1
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 -7ويكون التقييم عمى حسب الجدول التالى:
و

وحدة انقُاص

املؤشز

1

تزكُش املهىث يف انظزف

يههُجزاو  /نرت

2

كًُت انظزف انشهزٌ

و/3شهز

طزَقت احلساب

طن (املىاد انظهبت).
3

كًُت اإلنتاج (انتغذَت
انشهزَت)

1000و( 3األخشاب).
1000يُجاواث (انكهزباء).
1000و( 3انسىائم وانشَىث

وانغاساث).

(تزكُش املهىث يف انظزف Xكًُت انظزف
4

محم انتهىث انفعهٍ انشهزٌ

5

احلًم اننىعٍ انشهزٌ

انشهزَت)100 /

كجى  /شهز

كًا هى يىضح باملؤشز رقى ( .)2( ،)1
كجى/طن (املىاد انظهبت).
كجى1000 /و (انسىائم وانشَىث


وانغاساث) .

6

يعايم انتىافق يع املعدالث

اندونُت

محم انتهىث انفعهٍ انشهزٌ/كًُت
اإلنتاج انشهزٌ

كًا هى يىضح باملؤشز رقى ( .)4( ،)3
احلًم اننىعٍ انشهزٌ /احلًم

املزجعٍ انشهزٌ

نسبت

ً
األمحال املزجعُت طبقا نهجدول (.)2-1
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املعايم

1

ف=ص

>1

ف<ص

<1

ف>ص

انتقُُى
تساوي قًُت املؤشز انفعهً يع محم انتهىث املزجعً هلذا
املهىث َعىن تىافق هذا املهىث يع احلدود املطابقت نألمحال
ً
املىطً بها طبقا نهجدول ( )2-1ين املزفقاث.

سَادة قًُت املؤشز انفعهً يع محم انتهىث املزجعً به هلذا
املهىث َعىن عدو تىافق محم هذا املهىث يع األمحال املىطً
ً
به طبقا نهجدول ( )2-1ين املزفقاث.
وَهشو إجزاء يزاجعت نهعًهُاث انظناعُت وحمطاث يعاجلت
انظزف.

نقض قًُت املؤشز انفعهً يع محم انتهىث املزجعً به َعىن
انتىافق اإلجيابً حلًم هذا املهىث يع احلًم املىطً به فً
اجلدول( )2 -1ين املزفقاث.
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انفظم انثانج
أفعم انًًبسعبد نهزؼبيم يغ انصشف انصُبػً
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 .1عند التعامل مع الصرف الصناعي يجب أن يؤخذ في االعتبار المفاهيم التالية:
 فصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي;
 فصل مسارات الصرف الصناعي التي تحتوي عمى تركيزات عالية من المموثات

وعدم ضخيا دفعة واحدة عمى

المسار النيائي;
 إتباع آليات فصل المموثات من المنبع لخفض أحمال التموث;
لممنشت الصناعية;
آ
 تطبيق نظم الرصد الذاتي وسجالت الحالة البيئية
 تبني االستخدام الرشيد لممياه والطاقة والمواد األولية وتطبيق مبادئ إعادة االستخدام والتدوير;
بالمنشت الصناعية لضمان إزالة جيدة لألحمال الح اررية ;
أ
 استخدام نوعية جديدة من مياه التبريد ومياه التعويض
 تجنب إدخال مياه ساخنة الى محطات معالجة الصرف الصناعي لتجنب الصدمة الح اررية Thermal Shock
الحيوي ;
ة
ألوساط المعالجة

 ضرورة مراعاة التصميم المناسب لمحطات معالجة
بالعناصر التالية:
أ

النوعيات المختمفة من الصرف الصناعي والمعرفة الجيدة

نوع اإلنتاج )Type of Production (Batch - Continuous

ب القدرة التصميمية  Capacitiesلمحطة المعالجة.

ج القياسات الدقيقة لتركيز المموثات ودقة التحاليل ومقارنتيا بمموثات الصناعات المثيمة المتواجدة .

د العمميات الصناعية المطبقة.
ه المواد الخام المستخدمة.



تطوير نظم اإلتصال والتقارير الدورية;

 توفير التدريب والتوعية ودعم قدرات العاممين ;
 الصرف النيائي اامن بيئياً;

 تبني المبادرات الطوعية لتحسين البيئة بالمنشآت الصناعية مثل( :اإلنتاج األنظف -تقييم دورة حياة المنتج-
اإلدارة البيئية)
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 1 – 1اإلنتاج األنظفCleaner Production
يعرف اإلنتاج األنظف عمى أنو إستراتيجية عمل بيئية وقائية ،تعمل عمى معالجة وادارة المخمفات والنفايات (السائمة
والصمبة والغازية) من خالل التعامل مع مصادر وأسباب التموث البيئي الصادرة خالل العمميات الصناعية بدالَ من
التعامل مع تأثيراتيا ونتائجيا (المعالجة عند نياية األنبوب ،أو المعالجة التصحيحية).
ويعد اإلنتاج األنظف أحد

أىم آليات التنمية المستدامة المعنية بالتطبيق المستمر إلستراتيجية متكاممة

لحماية البيئة من ااثار السمبية لمعمميات الصناعية وتداول المنتجات والخدمات بيدف إنتاج أكبر وأفضل منتجات
لممخمفات واالنبعاثات لمحد من التأثيرات البيئية السمبية

باستخدام أقل لممواد األولية والموارد والطاقة وبإفراز أقل
والمخاطر التي يتعرض ليا اإلنسان والبيئة.

وتعتبر تمبية احتياجات المجتمع بالحصول عمى المنتجات الالزمة باستعمال مواد

آمنة قابمة إلعادة االستخدام

والتدوير وغير مستيمكة لمطاقة والمياه والمواد األولية وتكون قادرة عمى االستغناء عن استعمال المواد الكيمائية
الضارة وبالتالي عدم إنتاج النفايات الخطرة ,بحيث يتم استخراج الموارد وانتاج المواد وتأمين الخدمات بطريقة تسمح
بمشاركة جميع المعنيين وحماية صحة اإلنسان والبيئة .وقد ادى ذلك الى ظيور مفيوم (افضل التكنولوجيات المتاحة
و افضل الممارسات البيئية  )BAT-BEPوالذى تبناة برنامج االمم المتحدة لمبيئة.
Best Available Technology- Best Environmental Practice
1–1–1

مزايا تطبيق مفاهيم وآليات اإلنتاج األنظف:

 زيادة اإلنتاجية وتحقيق إقتصاديات التشغيل المستدام :
يؤدى الوصول بعمميات اإلنتاج إلى المستوى المثالي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية  ،و إختصار أساليب المعالجة وتوفير
استيالك الطاقة والمياه والمواد الخام.
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 تحسين العممية اإلنتاجية
يشجع إتباع إستراتيجية اإلنتاج األنظف المستثمرين في مجال الصناعة عمى التوجو إلى التقنيات األرقى التى
تنعكس بالفائدة عمى كافة القطاعات اإلنتاجية بوجو خاص وعمى البيئة بوجو عام.
 زيادة الفرص التنافسية والتصديرية
يؤدى إتباع إستراتيجية اإلنتاج األنظف التي تقوم عمى اعتماد التقنيات والمحددات القياسية العالمية

المتطورة الى

اتباع منتجات صديقة لمبيئة تحوز عمى العالمة البيئية المناسبة و تمقى القبول اإلجتماعي المفترض وتوفر فرص
خارجي وزيادة الفرص التصديرية.
أفضل لقبولو
اً


تحسين بيئة العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة

يؤدى اعتماد التقنيات والمحددات القياسية العالمية المتطورة والتعامل مع المواد االولية غير الضارة إلى الحصول
عمى منتج صديق لمبيئة ينعكس إيجاباًي عمى صحة العاممين وعمى بيئة العمل وبالتالي يحد من األمراض المينية
السائدة.
 تخفيض التكمفة االجمالية لممنتجات المصنعة من خالل تخفيض في المواد األولية
والمخمفات الناتجة عن العمميات الصناعية.
 تحسين الجودة الفنية والسالمة الصحية والبيئية لممنتج.
 تحسين فرص التسويق ورفع المقدرة التنافسية.
 تحقيق بيئة عمل آمنة.
 سهولة التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية.
 تخفيض اآلثار البيئية السمبية والمسئوليات القانونية والمالية الناجمة عن هذه اآلثار.
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المستخدمة

2–1

تقييم دورة حياة المنتج Life Cycle Assessment

دورة حياة المنتج:
ىي طريقة لتقدير األثر البيئي لمنتج معين من خالل تقييم متكامل لدورة حياتو بدئا بالخامات وانتيائا بالمنتجات و
يؤخذ في االعتبار العمر اإلجمالي لممنتج" :من الميد إلى المحد" .وال يشمل ىذا االعتبار الجوانب البيئية فقط بل تراعى
أيضا الجوانب االقتصادية واالجتماعية ويجب إشراك المنتجين في تفيم تمك الجوانب.
ويتيح تقييم دورة حياة المنتج لممصممين والمنتجين فرصة لتحسين اإلنتاج عن طريق تالفي أو خفض ااثار البيئية
السمبية في مرحمة تصميم المنتج  ,كما يتيح تقييم دورة حياة المنتج فرص لممستيمكين أيضاً لمتمييز بين المنتج الجيد
والمنتج السيئ عند الشراء .وتعتبر آلية تقييم دورة حياة المنتج أحد الوسائل الفعالة في اختيار وتحديد أفضل االيات
الخاصة بخفض تولد مياه الصرف الصناعي من خالل خفض استخدامات المياه في المنشآت الصناعية
3–1

اإلدارة البيئيةEnvironmental Management System

عمى الرغم من أىمية اإلدارة البيئية كمفيوم إداري أساسي بالنسبة

لممنشآت إال إن ىذه المنظومة مازلت ال تحظى

باالىتمام الكافي و ال التنظيم اإلداري المناسب.
1–3–1

م فهوم اإلدارة البيئية :يعتبر مفيوم اإلدارة البيئية امتداداً لمفيوم اإلدارة بمعناه العام و خاصة عند تطبيقو

في مجاالت معينة مثل اإلنتاج ،رأس المال ،القوى البشرية...الخ ،وعند التنفيذ فيو يعتمد عمى أساليب اإلدارة التقميدية
( التخطيط  ،التنظيم ،التوجيو) و ذلك من خالل آليات مختمفة من حيث النوع أو الشكل لتحقيق أىداف محددة و تقييم
األداء ثم إتخاذ اإلجراءات التصحيحية لضمان التطوير المستمر.
1–1–3–1

مفهوم اإلدارة البيئية لممنشآت

ىي معالجة منيجية لحماية البيئة في كل جوانب النشاط االقتصادي في المجتمع ،و أعمال ىذه المعالجة

المنيجية

ىو أصال عمل طوعي يأتي بمبادرة من قيادات المنشأة أو المؤسسة القائمة بيذا النشاط ،و تناول القيادات لألمر ال
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يقتصر عمى التقييم النقدي لمزايا إقامة منظومة لإلدارة البيئية ،بل

يشتمل أيضاً ع لى النظر في المخاطر التي

تتعرض ليا المنشأة وأيضاً االىتمام باإلعتبارات البيئية الخاصة بالحوادث والقدرات.
لقد أدرك قطاع األعمال في السنوات األخيرة أن أنماط اإلنتاج واالستيالك الراىنة ليست مستدامة و أن عمى المنشأة
الراغبة في اإلستمرار في السوق أن تد مج بشكل تدريجي ومتواصل االعتبارات البيئية في استراتيجياتيا و مخططاتيا
بعيدة المدى.
و لعل أىم أدوات تحقيق ىذا الدمج ىي إقامة منظومات اإلدارة و الم

راجعة البيئية التي تعمل عمى تحسين األداء

البيئي طبقا لسياسة المنشأة البيئية و ما زال العمل يجري بجدية في المنظ مة العالمية لممواصفات القياسية ( )ISOفي
إطار المواصفة ايزو  ، 14000لتطوير أدوات أخرى أكثر تعقيدا و عمقا وأساليب مختمفة لمتقييم البيئي.
و لقد تحمست دوائر األعمال لتطوير ىذه األدوات إيمانا منيا بفائدتيا ،إال أن تطبيقيا قد كشف عن الحاجة إلى
وضوح أكثر في شأن مفاىيم نظم اإلدارة البيئية و مفاىيم مراجعة النظم البيئية ،ونظ ار لالبتعاد عن األداة التشريعية
في تطبيق ىذه المفاىيم وضرورة ضمان التزام جميع األطراف المتنافسة بنفس القواعد في التطبيق  ،األمر الذي
تتطمبو اتفاقيات التجارة الدولية الجديدة و الجيات القائمة عمى تنظيم ىذه االتفاقيات

ولقد اىتمت الم نظمة العالمية

لمتوحيد القياسي ) (International Organization Standardizationبتطوير معايير نظم اإلدارة البيئية
ومراجعتيا وااليات األخرى الجديدة المساعة لتحقيق ىدف ىذه المبادرة لتكون المعيار الدولي الذي تسير عميو كل
ي.
المحاوالت الوطنية إلقامة منظومات لإلدارة والمراجعة البيئة
2–3–1

مستويات اإلدارة البيئية:

ىناك مستويين لإلدارة البيئية تربط بينيما عالقة تبادلية ،و ىما اإلدارة البيئية عمى مستوى المنشأة و اإلدارة البيئية
عمى مستوى الدولة ،و أىداف المستوى األول ىي االلتزام بما يحدده المستوى الثاني من خصائص لنشاطات المنشأة،
و بالذات ما يخرج منيا إلى البيئة الخارجية من انبعاثات و تصريفات و مخمفات صمبة.
وييدف المستوى الثاني إلى الحفاظ عمى بيئة و صحة ا إلنسان و لكل مظاىر الحياة في المحيط الحيوي الذي يعيش
فيو و العمل عمى التوازن البيئي و تحقيق اليدف االستراتيجي لمبيئة المستدامة.
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1–2–3–1

اإلدارة البٌئٌة على مستوى الدولة

تتطلب اإلدارة البٌبٌة على مستوى الدولة ما ٌلً:
 البيئة ليست قطاعا رأسيا قائما بذاتو عمى نحو ما ىو مألوف في التنظيم الخطي في أغمب األجيزة
الحكومية ،مثل النقل أو االتصاالت أو المياه أو الكيرباء  ،لكن قضايا البيئة تتصل عرضياً بنشاط كل
قطاعات التنظيم الرأسي.
 إيجاد كيان مسؤول عن شؤون البيئة في الدولة (إنشاء و ازرة مستقمة أو جياز مثال) لضمان التنسيق بين
مختمف األجيزة الرأسية لتحقيق األىداف البيئية و تحقيق التزام من جميع الجيات المعنية بنشر الوعي البيئي
و التي ىي أقرب إلى طبيعة المشاكل البيئية ،ولضمان فاعمية عممية االلتزام و بالتالي تحقيق التنسيق البيئي
بين األجيزة المعنية بالبيئة فانو يجب األخذ فى االعتبار العوامل التالية:
 وضع متطمبات يمكن االلتزام بيا دون تعسف ،من ناحية ،أو ضرر لمبيئة يمكن تالفيو ،من ناحية
أخرى.
 المرونة و االستم اررية و التقدم بإصرار نحو اليدف ،بما يسمح بالتكيف مع المستجدات والمتغيرات.
 إدخال أفكار حديثة في برامج االلتزام ،مثل تشجيع "اإلنتاج األنظف" أو ابرام االتفاقيات المرحمية مع
المنشآت المطموب منيا االلتزام.
 تنمية عالقات تعاون مع األطراف التي يجب عمييا اإللتزام.
 تنمية الرقابة الذاتية و ضمان تحقيقيا بنزاىة و شفافية.
2–2–3–1

اإلدارة البيئية عمى مستوى المنشأة

ىناك فرق في الوطن العربي بين منشأة القطاع العام أو قطاع االعمال (التي تممكيا أو تساىم فييا الدولة) و بين
المنشأة الخاصة ،و القدر األكبر من النشاط االقتصادي في بالدنا عمى

الرغم من اختالف أنظمتيا السياسية و

االقتصادية ىو في القطاع األول.
المنشأة الخاصة تيدف إلى تعظيم أرباحيا في سوق تنافسية ،في حدود ما تسمح بو النظم و القوانين والموائح.
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3–3–1

كيفية تطبيق نظام اإلدارة البيئية

يشتمل أي نظام إدارة بيئية عمى العناصر الرئيسية التالية:
 1 – 3 – 3 – 1متطمبات عامة  :General Requirementsحيث يجب عمى المنشأة اعداد نظام إدارة لمبيئة
وتطبيقو.

 2 – 3 – 3 – 1السياسات البيئية  :Environmental Policyحيث يجب عمى اإلدارة العميا أن تحدد السياسة
البيئية لممنشأة وتؤكد عمى:
 أن تكون مناسبة لطبيعة ومدى تأثير أنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا.
 االلتزام بالتحسين المستمر ومنع التموث.

 االلتزام بتوثيق ىذه السياسة مع القواعد والقوانين والمتطمبات األخرى التى تحددىا المنشأة.
 أن تكون مالئمة لتحديد اإلطار العام ومراجعة الغايات وتحديد األىداف البيئية.
 أن تكون ىذه السياسة موثقة ومطبقة ومحافظ عمييا ومعمومة لجميع العاممين.
 أن تكون متاحة إلطالع الجميور عمييا.
3– 3– 3– 1

التخطيط Planning

 4 – 3 – 3 – 1العناصر البيئية  :Environmental Aspectsيجب عمى المنشأة أن تنشئ وتحافظ عمى إجراءات
محدده لتحديد العناصر البيئية ألنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا والتى يتوقع أن تكون ذات تأثير واضح أو التى يمكن أن
يكون ليا تأثير واقع عمى البيئة .ويجب عمى المنشأة التحديث المستمر ليذه المعمومات.

5–3–3–1

المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى  :Legal and other Requirementsيجب عمى المنشأة

أن تعد وتحافظ عمى اإلجراءات المالئمة لتحديد ومعرفة المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى الواجبة عمى المنشأة.
والتى يجب أن تمتزم المنشأة بتطبيقيا عمى العناصر البيئية ألنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا.
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 6 – 3 – 3 – 1الغايات واألىداف : Targets and Objectivesعمى المنشأة أن تعد وتوثق وتراجع غايات وأىداف
انشطتيا عمى جميع مستوياتىا وأن تضع فى االعتبار المتطمبات القانونية وأى متطمبات أخرى ،وكذلك عناصرىا
البيئية ،وخياراتيا التكنولوجية ،والتمويل الالزم ليا ،والمتطمبات اإلجرائية لألعمال والخدمات .ووجـيات نظر الجيات
ذات العالقة .ويجب أن تتمشى الغايات واألىداف مع السياسة البيئية بما فى ذلك االلتزام بمنع التموث.
ي  :Environmental Management Programsيجب عمى المنشأة إعداد
 7 – 3 – 3 – 1برامج اإلدارة البيئة
برامج لتحقيق غاياتيا وأىدافيا والمحافظة عمييا وتشمل:
 تحديد المسئوليات لتحقيق الغايات واألىداف لكل نشاط ولكل مستوى إدارى فى المنشأة ك ٌل
فيما يخصو.
 تحديد الوسائل واإلطار الزمنى الالزم لمتنفيذ
وعندما يتعمق أحد المشروعات البيئية بتطوير أو تعديل بعض األنشطة أو المنتجات أو الخدمات فيجـب تعديل
البرنامج البيئى طبقاً لتوجييات اإلدارة البيئية لذلك المشروع.
 8 – 3 – 3 – 1التطبيق والتشغيل .Implementation and Operation
 9 – 3 – 3 – 1الييكل التنظيمى والمسئوليات Structure and Responsibility
يجب تحديد وتوثيق المسئوليات والسمطات الالزمة لتحقيق إدارة بيئية فعالة وعمى المنشأة تخصيص الموارد
الضروريـة الالزمة للتطبيق والتحكم فى نظام إدارة البيئة وتشمل ىذه الموارد :الموارد البشرية والميارات المتخصصة
والتكنولوجيا المستخدمة والموارد المالية وعمى اإلدارة العميا فى المنشأة أن تعين ممثالً خاصاً لإلدارة لمتابعة التطبيق
يتولى بجانب مسئولياتو األخرى تحديد القواعد والمسئوليات والسمطات الالزمة للتأكد من إنشاء وتطبيق متطمبات نظام
اإلدارة البيئية وتمشييا الدائم مع المواصفات العالمية.
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10 – 3 – 3 – 1

التحسين المستمر Continual Improvement

يعد التحسين المستمر شرطا رئيسيا في تطبيق نظام اإلدارة البيئية لكونو حمقة الوصل بينيا وبين التنمية المستدامة
ويضمن استم اررية األداء البيئي وتطوره.
ISO 14001 EMS Framework

شكل ( )1يوضح اإلطار الخاص باإلدارة البيئية المتمثل في السياسة البيئية ( التخطيط – التطبيق – المراجعة –الفحص – التنفيذ)

 4 – 3 – 1أهمية منظومة اإلدارة البيئية عمى مستوى الوحدة اإلنتاجية
ىناك أسباب ميمة تدفع المنشآت الصناعية لالىتمام بإقامة منظومات لإلدارة و المراجعة البيئية ،و نوجزىا فيما يمي:
 1 – 4 – 3 – 1االلتزام بالتشريعات
يسود العالم اليوم تزايد ممحوظ في سياسة حماية البيئة و إستراتيجي ا تيا والتشريعات والموائح التنظيمية لتنفيذىا لتكون
أقدر عمى تحقيق االلتزام بالتشريعات و الموائح بطرق مبتكرة تختمف عن األسموب التقميدي لتحقيق االلتزام عن طريق
السيطرة القانونية  ،ويتمثل ىذا اإلسموب المبتكر في

االتفاقيات الطوعية بين أجيزة تحقيق االلتزام و المنشآت

الصناعية.
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 2 – 4 – 3 – 1تزايد الوعي بأهمية الحفاظ عمى البيئة
تزايد الوعي بأىمية الحفاظ عمى البيئة وعمى ضرورة إتخاذ األجيزة الحكومية والمنشآت الصناعية اإلجراءات الجادة
لوقف التموث و ومعالجة التموث البيئي مما فرض عمى المنشآت الصناعية اىتماما متزايدا باالستجابة ليذا الضغط و
تحسين صورة المنشأة و إظيارىا بمظير جيد من الناحية البيئية وعمى سبيل المثال إشيار األداء البيئي لممنشأة في
وسائل اإلعالم أو متابعتو أو حتى الدعوة لمقاطعة منتجات المنشآت المخالفة بيئياً.
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انفظم انزابع
غشق عست وردًٍغ ػٍُبد يٍبِ انصشف وزفظهب
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 .1العٌنات الممثلة وإختٌار موقع خذ العٌنات
إن أخذ عٌنة من مجرى مابً أو خزان تختلط فٌه المٌاه خلطا ً جٌداً ٌعتبر أمراً ٌسٌراً ،ولكن كثٌرمن المصادر
التكون مٌاهها واحدة أو جٌدة الخلط ،وبذلك فإن أخذ عٌنة متماثلة متجانسة ٌعتمد على طرٌقة أخذ العٌنة .وٌعتبر أخذ
عٌنة مجمعة من نقاط مختلفة من نفس المصدر أفضل من أخذ عٌنة من نقطة واحدة ،وكلما تعددت النقاط كلما كانت
العٌنة أكثر تمثٌالً ،وٌعتمد الحجم الذي ٌجب تجمٌعه على عدد وأنواع اإلختبارات المطلوب إجراإها.
وٌجب إختٌار موقع ٌمثل تماما الوضع والظروف الحقٌقٌة وٌسمى ( النقطة الممثلة) ،وٌعتمد إختٌار هذا الموقع على
عدة أمور:
أ) تجانس العٌنة حٌث تإخذ من المواقع التً تختلط فٌها المٌاه ،ثم تمزج بطرٌقة متجانسة.
ب) عند أخذ عٌنات صرف صناعً مثالً من مواقع غٌر متجانسة فإن مستوٌات الملوثات تتفاوت وال تمثل الحقٌقة
فتفاوت الكثافات للمكونات ٌإدي إلى طفو بعض المكونات( زٌوت مثالً) ،وإلى ترسُب المواد العالقة .كما إن
التفاعالت الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة الناشبة عن وجود الطحالب على سطح المٌاه تسبب تغٌراً ملحوظا ً فً مستوى األس
األٌدروجٌنً فً هذه العٌنة.
ج) اختٌار مواقع مناسبة من حٌث إمكانٌة قٌاس سرعة تدفق المٌاه وسهولة الوصول إلٌها.
 .2خطة مراقبة وتأكٌد الجودة فً جمع العٌنات
باإلضافة للنتابج المعملٌة ،هناك سلسلة من اإلجراءات تإكد درجة الثقة فً النتابج الكلٌة .والخطة المذكورة فً هذا
الجزء تتضمن سلسلة من الخطوات واألسالٌب التً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:
 1.2معاٌٌر عامة لضمان الجودة
أ ) ٌجب حفظ كل األجهزة واألدوات نظٌفة ،وفً حالة جٌدة.
ب) إعداد سجل باالجهزة وقطع الغٌار  ،واإلصالحات التً تمت على كل جهاز.
ج) الحفاظ على نوعٌة البٌبة دون تلوثها فً أماكن العمل.
د) اتباع طرق قٌاسٌة موثوق فً مصداقٌتها ونتابجها.
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 2.2منع تلوث العٌنات
نظراً ألن النتابج التً ٌحصل علٌها تعتمد أساسا ً على العٌنات التً تصل إلى المعمل فإن هناك إجراءات ٌجب
اتباعها ،والتقٌد بها حتى ٌمكن التؤكد من أن العٌنات المرسلة للتحلٌل ممثلة تماما َ للواقع ولم تتعرض ألي تلوث
تغٌر اوتحلل أثناء جمعها او نقلها او تخزٌنها  .ونظراً ألن مصادر التلوث متعددة فنذكر فٌما ٌلً بعض اإلحتٌاطات

او

الواجب اتباعها:
 القٌاسات الحقلٌة مثل قٌاس األس األٌدروجٌنً ،ودرجة الحرارة ،وتركٌز الكبرٌتٌد ٌجب إجراإها على جزء
منفصل من العٌنة ،و ٌتم التخلص منه بعد إجراء القٌاس مباشرة.
 العبوات المستخدمة لتجمٌع العٌنات ٌجب ان تكون جدٌدة لم تستخدم من قبل ،وتكون قد أجرٌت علٌها عملٌة
التنظٌف الالزمة مثل الغسٌل بالحمض -التنظٌف بالمذٌبات -التنظٌف بالبخار حسب نوع التحلٌل المطلوب
إجراإه.
 استخدام نوعٌات مناسبة من العبوات( بالستٌك -زجاج) تتناسب مع كل تحلٌل.
 عدم استخدام أي عبوات معملٌة سبق استخدامها مع محالٌل مركزة ،فً جمع العٌنات المراد تحلٌلها.
 اختبار كل المواد الحافظة والعبوات الفارغة للتؤكد من صالحٌتها قبل نقلها إلى مكان أخذ العٌنات.
ٌ جب أن تكون كل المواد الحافظة المستخدمة على درجة عالٌة من النقاوة.
ٌ جب حفظ المواد الحافظة التً تستخدم فً تحلٌل العٌنات فى صورة نقٌة واستبعاد كل مصادر تلوثها.
 أغطٌة العبوات المستخدمة لتجمٌع العٌنات المطلوب تحلٌل مواد عضوٌة أو بكترٌولوجٌة بها ٌجب ان تغلف
برقابق ألومنٌوم أو شرابط تٌفلون.
 عدم لمس السطوح الداخلٌة للعبوات وأغطٌتها بالٌد بعد الغسٌل.
 حفظ العبوات فً مكان نظٌف خال من األتربة ،واألبخرة والمٌكروبات ،والتؤكد من النظافة التامة للسٌارة
المستخدمة فً نقل العٌنات.
 تجنب أبخرة الجازولٌن ونواتج احتراقه ،وأدخنة السجابر عند تجمٌع ونقل العٌنات للتحلٌل.
 حفظ كل األجهزة ،والمعدات المستخدمة فً تجمٌع العٌنات نظٌفة مغلفة برقابق ألومنٌوم سبق غسلها.
 العبوات المعقمة لجمع العٌنات للتحلٌل البكترٌولوجى ٌجب أن تحفظ معقمة طوال الوقت حتى االستخدام.
 تجنب تعرض األدوات والمعدات المعدنٌة لألحماض وأبخرتها.
 عدم تعرٌض عبوات العٌنات المجمعة ألشعة الشمس ،وحفظها فً درجة حرارة منخفضة.
 سرعة إرسال العٌنات إلى المعمل خالل فترة زمنٌة التتجاوز ثالث ساعات.
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 3.2إجراءات حقلٌة لضبط الجودة
 قبل إجراء عملٌة جمع العٌنات ُتختار عبوة من بٌن كل

 10عبوات فارغة و ُتم لء بالماء المقطر،

وتضاف إلٌها المادة الحافظة بنفس الطرٌقة التً تضاف بها للعٌنات ،وترسل للتحلٌل على إنها عٌنة
 Blankلمراقبة مصدر أي تلوث أو تغٌر خارجً.
 تغسل االدوات المستخدمة فً تجمٌع العٌنات بطرٌقة دورٌة ،وٌحلل الغسٌل للتؤكد من عدم مساهمة
ادوات التجمٌع فً ادخال عناصر غرٌبة او تلوث.
 عند استخدام أوراق أو اقماع ترشٌح فً الحقل ٌجب غسلها جٌداً فً المعمل وحفظها فً أكٌاس
بالستٌك مغلفة إستعداداً لنقلها.
 تقسم إحدى العٌنات( واحدة من كل

 )10إلى جزبٌن(  )Duplicateوترسل للمعمل ،وذلك لتحدٌد

مستوى أي خطؤ أو تفاوت ٌنشؤ منذ وقت أخذ العٌنة إلى وصولها إلى المعمل.
 تإخذ أكثر من عٌنة من نفس الموقع

) (Replicateبصورة دورٌة (مرة كل

 20تحلٌل) لتحدٌد

مستوى التفاوت من نفس المصدر.
 تتبع طرٌقة اإلضافة القٌاسٌة

) (Spiked Standard Additionوذلك بؤخذ إحدى العٌنات،

وإضافة كمٌة معلومة من العنصر المراد تقدٌره للتؤكد من أن النتابج تعطً تركٌزاً ٌعادل ماهو موجود
فً العٌنة وحدها مضافا ً إلٌه ماأضٌف من الكمٌة القٌاسٌة.
 4.2تجهٌز العبوات (األوعٌة)
تكون العبوات (األوعٌة) التً توضع فٌها العٌنات مصنوعة إما من الزجاج المتعادل المقاوم للكٌماوٌات ولها فوهة
مصنفرة ،وغطاء مصنفر محكم الغلق أو مصنوعة من البولً إٌثٌلٌن ،وتكون محكم ة الغلق أٌضً ا ،وذلك ح سب نوع
التحلٌل المطلوب .وٌجب أن ٌكون الو عاء سهل التنظٌف ،وذا فوهة واسعة ،وأن ٌسع الحجم المطلوب

جمعة من

العٌنة.
وتتبع الخطوات التالٌة فً غسل العبوات ،وأغطٌتها ،المستخدمة فً تجمٌع العٌنات الجراء تحالٌل المواد غٌر
العضوٌة والعوامل األخرى:
 غسل العبوات ،واغطٌتها بمنظف صناعً الٌحتوي على فوسفات بإستخدام فرشاة نظٌفة.
 غسل العبوات الزجاجٌة بحمض الكرومٌك.
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 غسل العبوات بالماء العادي ،ثم المقطر ،ثم إمرار البخار بها.
 قلب العبوات لتصفٌة الماء وتجفٌفها.
 تعقٌم العبوات المستخدمة فً تجمٌع عٌنات الفحص المٌكروبٌولوجً ،وذلك بحفظها فً أوتو كالف لمدة
 24ساعة.
وفً بعض األحوال تعالج العبوات معالجة خاصة مثل:
 العبوات المستخدمة فً تجمٌع عٌنات لتحلٌل محتواها من العناصر المعدنٌةٌ ،جب غسلها بحمض
النٌترٌك ( جزء حمض 4 +أجزاء ماء) .ثم غسلها بالماء المقطر.
 العبوات المستخدمة لتجمٌع عٌنات لتحلٌل محتواها من المركبات العضوٌةٌ ،جب غسلها باألسٌتون ثم
إمرار البخار بها ثم تجفٌفها.
 .3طرٌقة سحب العٌنات
تسحب العٌنة من موقع مناسب بحٌث تكون ممثلة لطبٌعة المٌاه على قدر المستطاع  ,ومن مكان مناسب (مثال فى
نهاٌة عملٌة المعالجة  ,او مكان االتصال النهابى لمخلفات المنشؤة  ,او عملٌة التنقٌة  ,او بالمكان الذى تصرف علٌه
الى شبكة المجارى العامة  ,او مجرى مٌاه  ,او ارض زراعٌة).
وإذا كان هناك اكثر من مخرج لمخلفات المنشؤة الواحدة فٌجب سحب عٌنات منفصلة من هذه المخارج كال على حده
 ,مع توضٌح ما إذا كانت هذه المخلفات الصناعٌة فقط او م ختلطه مع مخلفات صرف صحى  .وٌجب اال ٌسمح
ببقاء اى فقاعة غازٌة او اى جزء غٌر مملوء ما بٌن سطح الماء داخل الوعاء وبٌن السدادة عند مل

ء الوعاء .

وٌراعى عند سحب العٌنة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تٌار الماء  .وال تسحب العٌنة من السطح وال من القاع .
وبعد االنتهاء من مل ء الوعاء ٌ ,جب احكام غلقة بالسدادة  ,وفى الحاالت الرسمٌة او القضابٌة تغلٌف فوهة الوعاء
بالشاش  ,وتختم بالشمع االحمر او اي مادة مماثلة  ,وتختم او توقع بخاتم المكلف بسحب العٌنة  ,وبحضور المسبول
عن المنشؤة.
 .4حفظ العٌنات
ٌجب حفظ العٌنات عند درجة حرارة o4م ،وذلك بوضعها فً صندوق ثالجة عند نفس الدرجة لمدة التزٌد عن 24
ساعة ،أو بوضعها فً صندوق مكسو من الداخل بؤلواح الزنك أو أي معدن آخر ٌحل محله مع إحاطة الوعاء بطبقة
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من نشارة الخشب أو أي مادة أخرى تقوم مقامها ،او باستخدام الثلج المجروش بحٌث تبقى درجة الحرارة أقل من
o4م طوال مدة التجمٌع ،وحتى نهاٌته وكذلك حتى وصولها إلى المعمل إلجراء التحالٌل.
ملحوظة:
التستخدم نفس العٌنة للتحلٌل الكٌمٌابً ،والتحلٌل البكترٌولوجً ألن طرق الحفظ تختلف.
.5حجم العٌنات
الٌقل حجم العٌنة المؤخوذة للتحلٌل عن  2لتر وعن  1لتر لتحلٌل المجموعة القولونٌة فقط بزجاجة معقمة منفصلة ،
وقد تتطلب بعض االختبارات عٌنات أكبر حجما ،كما سٌرد فٌما بعد عند تناول اشتراطات عٌنات التحلٌل الكٌمٌابً.
 .6نواع العٌنات
 1.6العٌنة المفردة Grab Sample
تسحب العٌنة المفردة (الخطافٌة) مرة واحدة فً وقت معٌن إذا كانت مٌاه المصدر ذات طبٌعة ثابتة مثل المسطحات
المابٌة .اما إذا كانت مٌاه المصدر ذات طبٌعة متغٌرة مثل

مٌاه صرف المصانع ،ومٌاه الصرف الصحى فتسحب

أكثر من عٌنة مفردة على فترات مناسبة طبقا ً لظروف تغٌر المصدر.
وٌفضل أخذ هذه العٌنات عندما ٌكون المصدر المابً غٌر منتظم التدفق ومحتوا ه الٌتغٌر كثٌراً مع الوقت ،وكذلك
عندما ٌتطلب األمر إجراء بعض االختبارات مثل االكسجٌن المذاب -القولونٌات -الكلور المتبقً -درجة الحرارة-
االس االٌدروجٌنً ،وكلها تتغٌر تغٌراً كبٌراً إذا تركت العٌنة قبل إجراء تحلٌلها وقتا ً طوٌالً.
المركب Composite Sample
ة
 2.6العٌنة
تسحب العٌنة المركبة لدراسة ظروف العٌنة فً فترة تشغٌل كاملة ،وهً عبارة عن تجمٌع لعٌنات سحبت على
فترات مناسبة( كل نصف ساعة أو ساعة) من المكان المحدد عند النقطة التً ٌكون معدل التدفق ممثال تماما لها ،ثم
تخلط فً نهاٌة المدة المحددة لتجمٌع العٌنة .وٌمكن استخدام جهاز اتوماتٌكى لتجمٌع العٌنة إذا تٌسر وجوده .وٌستخدم
لسحب هذه العٌنات وعاء ذو فوهة واسعة الٌقل قطرها عن  35مم والٌقل حجم الوعاء عن  120مللٌلتر ،ومنه إلى
وعاء تجمٌع العٌنة  ،وٌجب مراعاة حفظ العٌنات الجزبٌة المجمعة ،اوالً بؤول وعند تمام تجمٌع العٌنات تخلط بنسبة
سرعة تدفق المصدر المابً كما فً المثال الموضح بجدول رقم()5
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جدول رقم ()5
ثجميع العينات املركبة  ,وعالقتة بسرعة ثدفق املياه

سرعة تدفق المٌاه
م/3ساعة

المعامل

حجم
العٌنة المجمعة
مللٌلتر

الوقت

0.2

100

20

0.4

100

40

0.6

100

60

1

100

100

0.2

100

120

1.4

100

140

1.5

100

150

1.2

100

120

ًا
ساا
2
 3سااًا
ًا
ساا
4

1

100

100

1

100

100

1

100

100

ًا
ساا
5

0.9

100

90

6
7
8
9
10
11
12
1

ًا
بااا
ًا
بااا
ًا
بااا
ًا
بااا

ًا
بااا
ًا
بااا
ًا
بااا
ًا
ساا

1140

 .7اإلشتراطات الواجب توافرها عند سحب العٌنة وحفظها
1.7اشتراطات عٌنات التحلٌل البكترٌولوجً
2.7اشتراطات عٌنات التحلٌل الكٌمٌابً
 1.7اشتراطات عٌنات التحلٌل البكترٌولوجى
ٌستعمل وعاء من الزجاج المتعادل ال ٌقل حجمه عن  250ملٌلتر له غطاء زجاجى مصنفر مع حماٌة هذا الغطاء
بتغطٌته بورقة سلوفان او رقابق الومنٌوم  ,وتوضع كمٌة من ثٌوكبرٌتات الصودٌوم فى الوعاء قبل تعقٌمة  ,وذلك
لمعادلة ما قد ٌحتمل وجوده من الكلور الحر او الكلورامٌن المستخدم فى التطهٌر و المتخلف بالمٌاه  ,والذى قد ٌإثر
انذنٍم اإلسشبدي نهصشف انصُبػى وانزؼبيم يغ انؼٍُبد ورمٍٍى أزًبل انزهىس
48

على عدد البكترٌا الموجودة أثناء نقل او حفظ العٌنة  ,وقد وجد أن

 0.1مللٌلتر من محلول  %3من ثٌوكبرٌتات

الصودٌوم المتبلور (اى ما ٌعادل  3م للٌجرام) فى زجاجة سعة  170مللٌلتر كافٌة لمعادلة  5مٌللجرام فى اللتر من
الكلور المتخلف  ,دون تؤثٌر ٌذكرعلى أحٌاء المجموعه القولونٌة .وٌجب كذلك فى حالة سحب عٌنات سبق معالجتها
بالكلور تقدٌر كمٌة الكلور فى مكان سحب العٌنة وٌجب مراعاة ان تمال الزجاجة الى ثالث ارباع سعتها  ,وتوضع
فى صندوق ثالجة عقب سحبها مباشرة واال ٌزٌد الوقت بٌن سحب العٌنة وتحلٌلها عن  6ساعات.
 2.7اشتراطات عٌنات التحلٌل الكٌمٌائى
ٌبين الجدول رقم ( )6الحجم المطلوب تجمٌعه  ,ونوع الوعاء وطرٌقة الحفظ والزمن األقصى لحفظ العٌنة قبل
إجراء التحالٌل.
جدول رقم ()6
نوع اوختبار
الخواص الطبٌعة:
اللون

اوشتراطات الواجب توافرها عند سحب العٌنة وحفظها للتحلٌل الكٌمٌائى
طرٌقة الحفظ
نوع الوعاء
الحجم المطلوب بالمللٌلتر

50

(ز) او (ب)

100

(ز) او (ب)

درجة التوصٌل
الكهربى
العسر

100

الرائحة

200

درجة الملوحة

240

الرقم الهٌدروجٌنى

50

o

عند درجة حرارة  4م
o

الحد اوقصى لزمن حفظ
العٌنة
 24س

عند درجة حرارة  4م

 48س

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة o 4م
وٌضاف حمض النٌترٌك
لٌصل الرقم
الهٌدروجٌنى < 2

 6اشهر

(ب)

عند درجة حرارة o 4م

6س

تحلل فورا او تترك
مختومة بالشمع لحٌن
تحلٌلها
تقدر فى الموقع

 6اشهر

(ز)مختومة بالشمع
(ز) او (ب)

2س

المواد الصلبة:
القابلة للترشٌح

100

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  o4م
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 7اٌام

غٌر القابلة
للترشٌح
مجموع المواد
الصلبة
المتطاٌرة

100

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  o4م

 7اٌام

100

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  o4م

 7اٌام

100

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  o4م

 7اٌام

المواد المترسبة

1000

(ز) او (ب)

ال تحتاج

 24س

درجة الحرارة

100

(ز) او (ب)

تقدر فى الموقع

ــــ

العكارة

100

(ز) او (ب)

تحفظ فى مكان مظلم

 48س

المعادن:
الذائبة

200

(ز) او (ب)

ترشح فى الحال
وٌضاف حمض النٌترٌك
لٌصل الرقم
االٌدروجٌنى الى < 2

العالقة

200

(ز) او (ب)

ترشح فى الموقع

الكروم

300

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  4م

 48س

النحاس

300

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة o 4م

 48س

الزئبق

500

المعدن الكلى
(ذائب وعالق)

100

ٌضاف حمض نٌترٌك
لٌصل الرقم الهٌدروجنى
الى < 2
ٌضاف حمض نٌترٌك
لٌصل الرقم
الهٌدروجٌنى الى < 2

 48س

(ز) او (ب)

(ز) او (ب)

المواد غٌر
العضوٌة:
الحمضٌة

100

(ز )2او (ب)

القلوٌة

200

البورون

100

البرومٌدات

100

الكلورٌدات

100

الكلور
ثانى اكسٌد الكلور

500
500

(ز) او (ب)
(ب)
(ز) او (ب)
(ز) او (ب)
(ز) او (ب)
(ز) او (ب)

 6اشهر
o

 48س

عند درجة حرارة  o4م

 24س

عند درجة حرارة o 4م

 24س

ال تحتاج

 28س

عند درجة حرارة  o4م

 24س

ال تحتاج

 28اٌام

تقدر فى الموقع
تقدر فى الموقع

ــــ
2س
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 6اشهر

سٌانٌدات

500

الفلورٌدات

300

الٌودٌدات

100

الٌود

500

(ز) او (ب)
(ز) او (ب)
(ز) او (ب)

الغازات الناتجة
عن هضم الحمأة

ــــ

زجاجة تقدٌر
الغازات

(ز) او (ب)

الفوسفور:
اورثوفوسفات
الذائبة

100

(ز)1

الفوسفات المتحللة
مائٌا ًا

50

الفوسفور الكلى

100

السلٌكا

50

الكبرٌتات

50

الكبرٌتٌدات

500

الكبرٌتٌت

50

(ز)1

(ز)1

(ب)
(ز) او (ب)

تحفظ فى الظالم عند
درجة حرارة  o4م بعد
اضافة هٌدروكسٌد
الصودٌوم لٌصل الرقم
الهٌدروجٌن الى > 12
ال تحتاج

 24اٌام
o

عند درجة حرارة  4م

 24س

تقدر فى الموقع

ــــ

ــــ

ــــ

ترشح فى الحال وتحفظ
عند درجة حرارة  o4م
او تجمد عند  o 10 -م
تحفظ عند درجة حرارة
 o4م وٌضاف حمض
كبرٌتٌك لٌصل الرقم
الهٌدروجٌنى الى < 2

تحفظ عند درجة حرارة
 o4م وٌضاف حمض
كبرٌتٌك لٌصل الرقم
الهٌدروجٌنى الى < 2
عند درجة حرارة  o4م
o

عند درجة حرارة  4م
o

(ز) او (ب)
(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  4م
وٌضاف  4نقط من
خالت الزنك
(2ع) 100/ملٌلتر
تقدر فى الموقع

المواد العضوٌة:
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 30د

 48س

 24س

 24س

 28اٌام
 28اٌام
ٌ 28وم

ــــ

اوكسجٌن الحٌوى
الممتص

1000

اوكسجٌن الكٌمٌائى
المستهلك بطرٌقة
ثانى كرومات
البوتاسٌوم

100

الزٌوت والشحوم

1000

الكلورفٌل

500

الكربون العضوى

100

المبٌدات الحشرٌة

1000

الفٌنول

500

طرٌقة الكشف عن
المنظفات الصناعٌة
بطرٌقة ازرق
المٌثٌلٌن

250

(ز) او (ب)

(ز) او (ب)

(ز)

(ز) او (ب)

(ز)

(ز )2بغطاء تٌفلون

(ز) او (ب)

عند درجة حرارة  o4م

6س

تحلل فوراً او ٌضاف
كبرٌتٌك لٌصل الرقم
الهٌدروجٌنى الى < 2

 7اٌام

تحفظ عند درجة حرارة
 o4م وٌضاف حمض
كبرٌتٌك او حمض
هٌروكلورٌك لٌصل
الرقم الهٌدروجٌنى الى
<2
تحفظ مجمدة فى الظالم

ٌ 30وم

تقدر فورا او تحفظ عند
درجة حرارة  o4م
وٌضاف حمض كبرٌتٌك
او هٌدروكلورٌك لٌصل
الرقم الهٌدروجٌنى الى
<2

ٌ 24وم

عند درجة حرارة  o4م
وٌضاف  100مللٌجرام
من ثٌوكبرٌتات
الصودٌوم/لتر فى حالة
وجود الكلور
تحفظ عند درجة حرارة
 o4م وٌضاف حمض
كبرٌتٌك لٌصل الرقم
الهٌدروجٌنى الى < 2

عند درجة حرارة  o4م

(ز) او (ب)
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 24س

 7اٌام

 24س

 24س

( ة)

اوػٍخ يٍ انجالعزٍك (ثىنى اٌثٍهٍٍ او
يب ٌكبفئخ)

( ص)

اوعٌة من الزجاج

(ص) أو (ة)

اوعٌة تم شطفها بحمض نٌترٌك
()1:1

( ص) 2 -

اوعٌة زجاجٌة من البوروسٌلٌكات

( ص) 3 -

اوعٌة زجاجٌة تم شطفها بالمذٌبات
العضوٌة
ساعة

(ط)

 .8بٌانات العٌنة
عند تجمٌع عٌنات مٌاه التحلٌل ٌجب تعرٌف كل عٌنة وذلك باستخدام الصق مقاوم للرطوبة وال ٌسهل ازالته تكتب
علٌه البٌانات االزمة الضرورٌة أثناء اخذ العٌنة كما

ٌلزم ملء نموذج سجل تسلسل الحٌازة للعٌنة ٌحتوى على

المعلومات التالٌة واالحتفاظ به فى ملفات خاصة لسهولة تتبع حٌازة العٌنات:
 اسم وعنوان ومصدر العٌنة.
 مكان سحب العٌنة.
 رقم العٌنة .
 سبب الفحص (ترخٌص – دورى  -تفتٌش)
 تارٌخ سحب العٌنة
 وقت سحب العٌنة
 طبٌعة العٌنة (مخلفات صناعٌة – مخلفات صرف صحى – مٌاه شرب – مٌاة سطحٌة)
 درجة حرارة العٌنة وقت سحبها
 درجة حرارة الجو وقت سحب العٌنة
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 نوع العٌنة (مفردة  -مركبة)
 الفترة بٌن العٌنات الجزبٌة فى حالة العٌنة المركبة
 المواد الحافظة التى أضٌفت.
 طرق المعالجة او التعقٌم إذا كانت مستعملة ونسبة المواد المستخدمة فى المعالجة او التعقٌم .
 الفحص الظاهرى للعٌنة (لون – رابحة – عكارة  -رواسب).
 االختبارات المطلوب اجراإها.
 االس االٌدروجٌنى.
 اسم ساحب العٌنة وتوقٌعة
 .9احتٌاطات السالمة الصحٌة عند جمع العٌنات
 وٌجب مراعاة الحٌطة عند تجمٌع عٌنات من صرف صناعى الحتمال ان تكون محتوٌة على بعض السموم.
 تجنب مالمسة العٌنة للجلد او وصول ابخرة منها الى الربة
 تجنب تلوث األطعمة وحظر تواجدها بالقرب من العٌنات
 منع التدخٌن اثناء اخذ العٌنات
 منع اى مصدر اشعال بالقرب من اماكن اخذ عٌنات تحتوى على مركبات عضوٌة متطاٌرة قابلة لالشتعال.
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يشفك :1
انطشق انمٍبعٍخ انًغزخذيخ فً رسهٍم ػٍُبد انًٍبِ.
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يشفك :2الخذاول
 1-2جدول حمال التلوث لبعض الصناعات طبقا ًا ل
الصحة العالمٌة).
 2-2جدول التحالٌل الخاصة ببعض الصناعات.
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يشفك  :3الًَبرج
 1.3نماذج لنتائج التحالٌل الكٌمٌائٌة
 2.3نماذج لنتائج تحالٌل المعادن الثقٌلة
 3.3نموذج للتفتٌش على المنشآت الصناعٌة
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